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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-05-04 

 

Plats: Konferensrummet M-Husets källare  

Tid: Torsdagen den 4 maj kl. 17:30 

  

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder och Emanuel Sanne. 

 

§ 1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.17.32. 

 

§ 2. Val av mötesordförande   Anton Jansson väljs till mötesordförande. 

  

§ 3. Adjungeringar    Styrelsen beslutar att: adjungera in Moa Ekdal, Stina  

    Wahlström, Andreas Johansson, Hannes Winblad, Tove 

    Burman, Linnea Lindberg och Martin Trieu med  

    närvaro- och yttranderätt. 

 

§ 4. Val av sekreterare   Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 

 

§ 5. Val av justeringsperson                    Johan Karlsson väljs till justeringsperson.                

 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs med diskussion som flyttas 

  till direkt efter §6 Fastställande av föredragningslistan. 

 

§ 14. Diskussion 

 MARMs överskott MARM har ett stort överskott som de vill lägga på ett event.
 Styret har inte mandat att bestämma om MARMs pengar, vi får 

 endast  bestämma över ett halvt prisbasbelopp. MARM måste 

 svara mot sektionsmötet för saker som frångår 

 verksamhetsplanen.  MARMs enda utgift är i princip SMART-

 mässan. MARM vill med lite extra arbete nå ut till fler studenter 

 i och med att ha ett  “roligare” event. Eftersom det inte har varit 

 så stort intresse för  de enbart företagsriktade evenemang. De 

 alternativen som finns är att köra på och hoppas på att 

 sektionsmötet godtar det man gjort med pengar. Andra 

 alternativet är att fråga under ett sektionsmöte vad som är 

 möjligt att göra med pengarna.  
 

   Det kan vara bra att i framtiden lägga med i MARMs verksamhetsplan 

   vad man kan göra med eventuella överskottspengar. 
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§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll 

  2017-04-20 Styrelsemöte #28 

  2017-04-27 Styrelsemöte #29 

          till nästa möte. 

 

§ 8. Hur mår du?      

 

§ 9. Varvet         

                  

Anton: 

Kommande vecka:   

 Ämnar gå på KU 

 Skall på FuM8 

 

Alice: 

Föregående vecka: 

 Har arbetat med överlämning 

Kommande vecka:   

 Skall arbeta vidare med överlämningen 

 

Sebastian: 

Föregående vecka: 

 Har varit på InfU 

Kommande vecka:   

 Skall arbeta med överlämning 

 

Fredric: 

Föregående vecka: 

 Hållit igång med Bruno 

 

Emanuel: 

Föregående vecka: 

 Har pratat med banken om kontoöverlåtande 

 

Johan: 

Föregående vecka: 

 Skall arbeta med överlämning 
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Staffan: 

Föregående vecka: 

 Har haft ordförråd 

Kommande vecka:   

 Ämnar ha FuT-möte 

 Ämnar ha diskussionspass 

 

 

§ 10. Beslut 

a. Budgetar  

 Inga återemitterade budgetar har inkommit. 

 

 

 

b. Budget M-Sex 2017 

 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för M-

 Sex 2017 till nästkommande möte. 

 

c. Budget MnollK 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  MnollK 2017 till nästkommande möte. 

 

d. Budget Rustmästeriet 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  Rustmästeriet 2017 till nästkommande möte. 

 

e. Budget M.A.K. 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  M.A.K. 2017 till nästkommande möte. 

 

f. Utvärderingsmöte   

 

 

 

§ 11. Äskningar 

a. Äskning 19: Grönsakskorg, MGK Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 19: Grönsakskorg, 

  MGK om 249 kr för att kunna erbjuda grillade grönsaker helt 

  separat från det icke-vegetariska under Grisfesten. 

 

§ 12. Diskussion  
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a. Diplom/Intyg Intyg för sektionsengagemang bör delas ut till de som gått av, 

  även en liten sektionsaktivas dag, ett förslag är att hyra in en  

  food-truck under tentaveckan. 

   

  

§ 13. Veckobrevet  

a. Kunskapsseminariet Styrelsen har fått ett mail om kunskapsseminarium som  

  kommer vara i Stockholm om framtidens transportlösningar,  

  planschen får vara med i veckobrevet. 

 

§ 14. Övriga punkter  

a. Avslutningsmöte TUT Det kommer att vara ett avslutningsmöte med TUT, fredagen 

  den 12/5 kl. 12.30. 

 

b. FuM invalt  Nya FuM ledamöter invalda, en hel del maskinare, även ifrån 

  både gamla och nya M-Styret. Kul! 

 

c. Utvärderingsmöte med Vania  Styrelsen kommer att ha ett utvärderingsmöte med Vania 

måndagen den 22/5 kl. 12.00. 

 

d. Tiger  Tigern som skulle vara en SMART-present till Lund har  

  kommit, Anton ser till att den kommer till sina nya ägare. 

 

e. Fakturera PL Under senaste TUT-mötet fick vi en påminnelse om att se om 

  styrelsen fakturerat programmet. Emanuel skall kika närmare på 

  detta. 

 

f. Valberedningen Höra med Valberedningen om nomineringarna och säkerställa 

  till att de kan bli klara med nomineringarna till tisdagen den 9/5. 

     

 

§ 15. Under mötet bordlagda frågor  

 Inga övriga frågor 

 

 

§ 16. Ta bild  Ingen bild togs.  

  

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 21:32. 
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Bilagor 

 
1. Äskning 19: Grönsakskorg, MGK 
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Grönsakskorg till grill, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
MGK vill i år höja nivån på maten som serveras under grisfesten och framförallt höja nivån på den mat som erbjuds som 
vegetariskt alternativ. Ett av sätten att göra detta på är att servera grillade grönsaker till vissa rätter. En grönsakskorg till grillen 
skulle innebära en säkrare mathantering gentemot vegetarianer på grisfesten, då de oftast inte vill äta något som tillagas på 
samma ytor som kött, samtidigt som den underlättar tillagning av grönsaker på grill. Med de grillar som finns till förfogande är 
det omöjligt att tillaga något på en yta som inte berörts av hamburgare och dessutom skulle grönsaksbitar falla ner genom 
gallret. I nuläget skulle det alltså vara omöjligt för oss att erbjuda grillade grönsaker och därav äskar vi för en grönsakskorg. 

 
Syfte och mål 
Målet är att höja nivån på maten under grisfesten och göra det mer säkert för vegetarianer som inte vill äta mat som tillagas på 
samma ytor som kött. 

 
Genomförande  
Grönsakskorgen skall inhandlas och detta skall göras innan den 3e juni. MGK har ansvar över att förvara grönsakskorgen och 
att låna ut den till de maskinteknologer som önskar låna den.  

Tidsplan 
Tidsplanen är att inköpet måste ske innan den 3e juni. 

Budgetkalkyl 
Clas Ohlson har en Grönsakskorg från Weber som kostar 249kr. Detta är det alternativ som MGK anser vara bäst då Weber är 
ett mycket populärt företag inom grillbranschen vilket gör att man kan förvänta sig en viss kvalitet.  
http://www.clasohlson.com/se/Grillform-oval-Weber/31-1993  
 

Clas Ohlson erbjuder även en annan grillform som är något större och något billigare än ovanstående. Dock är den av ett okänt 
märke och kvalitéten kan inte garanteras. Denna korg kostar 129 kr.  

http://www.clasohlson.com/se/Grillform-/44-2349  
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ICA Maxi säljer en grönsakskorg som inte finns med på några hemsidor. Dock så bifogas en bild på korgen och prislapp. Den 
grönsakskorgen kostar 199 kr och då får man dessutom två olika storlekar. Ett plus är att inköpet sker jätteenkelt då Maxi 
ligger nära skolan. 

 

 
 
På Bauhaus finns en annan variant som är något dyrare den kostar 299kr. Dock kan det hända att den har en bättre kvalitét då 
Broil King är ett populärt märke på grillföremål. 
https://www.bauhaus.se/broil-king-gronsakskorg.html  
 
 

 Intäkter 

  
           
Äskning 249 
Summa 249 

  
 Kostnader 

Grönsakskorg 249 
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Summa 249 

Totalt 249 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MGK 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 249 kr för 

Grönsakskorg till grill. 
 
 
________________________________ 
 
 


