MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2012-09-18

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte
Plats: HA1
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 

HA1
Tisdagen den 18 September kl. 12:00

§ 1 Mötets öppnande

Alexander Kärkkäinen förklarar mötet öppnat 12.05.

§ 2 Adjungeringar

Elisabeth Bergman, Victor Petersson, Emilia Eråker
och Jonas Björkman adjungeras in med yttrande- och
närvarorätt.

§ 3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Alexander Kärkkäinen
Till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att välja Ludwig Thorson
till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Sektionsmötet beslutar att välja Adam Pluto
och Anna Dean till justeringsmän.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av mötesordningen

Sektionsmötet fastställer mötesordningen
(Reglementet 6:2)

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Mötesordningen fastställs

§ 9 Godkännande av föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns

§ 10 Meddelanden
§ 10.1 Programmet informerar

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Studievägledare Lilian Sandström berättar vem hon är
och vart hon sitter. Hon är inte riktigt nöjd med att sitta
i fysikhuset, och har därför har tänkt sitta i bulten en
gång i veckan för att svara på frågor.

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Hon berättar att det just nu går 164 personer i M1, 157
personer i M2 och 157 i M3.
M3 ska välja valbar kurs och kandidatarbete, men mer
information kommer i veckobrevet.
§ 10.2 Inspektor tillika
Studerandeombudsman informerar

Inspektor/Studerandeombudsman heter Sven
Andersson. Powerpointen kommer läggas upp på
hemsidan där information finns om vad Sven gör. Sven
sitter i maskinhuset vid förbränning.
Som inspektorn har man koll på vad som händer på
sektionen och får ha synpunkter.
Han finns om man vill prata om man har problem med
lärare t.ex.

§ 10.3 Kårledningen informerar

Jonas Björkman berättar att han sitter i kårledningen
som vSO. Eftersom han är vice ordförande i sociala
utskottet kan man alltid gå till honom om man inte mår
bra eller känner sig obekväm.
Jonas är också vår sektionskontakt och även ett stöd för
M-styret.
Imorgon, 18/9 -12, är det kårfullmäktige. Kåren högsta
beslutande organ. Där kommer det diskuteras om
pubrundan ska vara på fredagar eller torsdagar, och en
enkät kommer at skickas ut för att se vad studenterna
tycker. Det kommer även berättas om
omstruktureringarna i läsperiodsindelningen och hur
detta kommer påverka oss.

§ 10.4 M-styret informerar

Oskar berätta att han sitter som utbildningsansvarig.
Sitter även som ordförande i MUU. Mer information
om omstruktureringen i läsårsindelningen kommer på
nästa möte.
Just nu håller man även på att utvärdera alla program på
Chalmers. Detta innebär mycket extra arbete för lärare

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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och programmen. Påpekar att det är viktigt att svara på
kursutvärderingarna så utbildningen kan förbättras.
Martin berättar att han är VO, och tackar MISS för den
goda pastasalladen.
Linn berättar att hon är ordförande i MARM och snart
kan man söka till värd för arbetsmarknadsdagarna.
Detta innebär att man kommer vara ett företags
representant under dagarna.
Erik är glad för att Bruno inte gick sönder under
nollningen.
Camilla berättar att hon ska presentera budgeten hon
satt upp, vilket kommer visas i eftermiddag.
Edvin berättar att han är ordförande och säger att han
inte arbetar så mycket med det nu.
Ludwig berättar att föreningstavlan håller på att
uppdateras, där man då kan se vad alla föreningarna
arbetar med.
§ 10.5 Windengruppen infomerar

Emil Ödebrink berättar att han sitter med i
windengruppen. De fick, för ett år sedan, i uppgift att
rusta upp Winden. En enkät skickades ut om vad folk
tyckte.
Emil berättar hur de har tänkt med ombyggnaden.
Planen är att under LP1 kunna måla klart och under
LP2 börja snickra.
Carl undrar om råspån är vinsäkert då han haft dåliga
erfarenheter.

§ 10.6 Övriga informerar

Carl Kjällstrand informerar om APG. De visar upp sig

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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så att folk ska veta vilka de är. Om man har några
frågor så kan man alltid söka upp någon.
§ 11 Propositioner
§ 11.1 Maskins Griskommitté

Erik Hansson läser upp propositionen.
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret
att under punkt 11:1 Sektionskommittéer i reglementet
ändras följande:
Från:
Maskinteknologsektionens kommittéer är:
• Asterixkommittén (M.A.K.)
•

Nollningskommittén (MnollK)

•

Sexmästeriet (M-sex)

•

Rustmästeriet (Rustet)

•

Idrottssällskapet (MISS)

Till
Maskinteknologsektionens kommittéer är:
• Asterixkommittén (M.A.K.)
•

Nollningskommittén (MnollK)

•

Sexmästeriet (M-sex)

•

Rustmästeriet (Rustet)

•

Idrottssällskapet (MISS)

•

Griskommittén (MGK)

att punkt 11:6f läggs till i reglementet med följande:
Griskommittén
Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Griskommittén har till uppgift att:
• anordna Maskinteknologsektionens årliga grisfest
Griskommittén består av ordförande och upp till 5 övriga
ledamöter.
Griskommitténs ekonomi sköts av sektionsstyrelsens
kassör
att i stadgan punkt 6.5 ändra följande:
Från:
Vårmöte 1
Det åligger sektionsmötet att:
• fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår.
• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
• vartannat år1 välja sektionens inspektor
1
Normalt sker detta ojämna årtal
Till:
Vårmöte 1
Det åligger sektionsmötet att:
• fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår.
• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
• välja ordförande i årets:
o MGK
• Övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen
• vartannat år1 välja sektionens inspektor

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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1

Normalt sker detta ojämna årtal

Sektionsmötet beslutar
att godkänna propositionen i sin helhet.
Propositionen måste godkännas på maskinsektionens
andra ordinarie höstmöte för att propositionen ska gå
igenom.
Mötet ajourneras till 17.15 kl 12.57
-------------------------------------------------Mötet öppnas igen kl 17.27 av Mötesordförande
§ 2.1 Adjungeringar

Sofia Friberg adjungeras in med yttrande- och
närvarorätt.

§ 10.6 Övriga informerar

M.A.K informerar om skidresan som kommer hållas
nästa år. Mer info på puben som hålls efter mötet.

§ 11.2 Ändring av inval till M-ord

Erik läser upp propositionen.
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret
att under punkt 6:6 i stadgan ändra följande:
från
Vårmöte 2, forts.
o chefredaktör och kassör i M-ord
o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i
reglementet.
till
o chefredaktör, kassör, fotografansvarig och övriga
ledamöter i M-ord
o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i
reglementet.
att under punkt 8:2 i stadgan ändra följande
från

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Redaktion
Redaktionen består av chefredaktör, kassör, fotoansvarig
och övriga ledamöter.
Chefredaktör och kassör väljs av sektionsmöte på förslag
av valberedningen.
Fotoansvarig och övriga ledamöter väljs av
sektionsstyrelsen.
Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara myndig.
till
Redaktion
Redaktionen består av chefredaktör, kassör, fotoansvarig
och övriga ledamöter.
Chefredaktör, kassör, fotoansvarig och övriga ledamöter
väljs av sektionsmöte på förslag av valberedningen.
Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara myndig.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna propositionen i sin helhet.
Propositionen måste godkännas även på
maskinsektionens andra ordinarie höstmöte för att
propositionen ska gå igenom.
§ 12

Motioner

Inga motioner har lagts fram.

§ 13 Verksamhetsplan
§ 13.1 M-Styret 12/13

Edvin bergman läser upp M-Styret 12/13
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-Styret 12/13 verksamhetsplan.

§ 13.2 M-ord 12/13

Adam Pluto läser upp M-Ord 12/13
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar att enhälligt
godkänna M-ord 12/13 verksamhetsplan.

§ 13.3 MUU 12/13

Oskar Salonen läser MUU 12/13 verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt om att godkänna

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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MUU 12/13 verksamhetsplan.
§ 13.4 MARM 12/13

Linn Hedström Kuosmonen läser upp MARM 12/13
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt om
att godkänna MARM 12/13 verksamhetsplan.

§ 13.5 M-sex 12/13

Cassandra Hellman läser upp M-sex 12/13
verksamhetsplan.
Erik Hansson flummar ut angående lasagne.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-Sex 12/13 verksamhetsplan.

§ 13.6 Rustet 12/13

Jakob Sandström läser upp Rustet 12/13
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna Rustet 12/13 verksamhetsplan.

§ 13.7 XP 12/13

Erik Andersson läser upp XP 12/13 verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att godkänna
XP 12/13 verksamhetsplan.

§ 14

M-spel 12/13

Kristoffer Johnsen läser upp M-spel 12/13
verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att godkänna
M-spel 12/13 verksamhetsplan.
Fler att

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen anmäler sig jävig i nästkommande beslut och lämnar över klubban
till sektionsordförande Edvin Bergman.
§ 15 Revisionsberättelse
§ 15.1 Rustet 10/11

Revisorerna rekommenderar att lägga Rustet 10/11
revisionsberättelse till handlingarna.
Sektionsmötet beslutar:
att godkänna revisionsberättelse för Rustet 10/11

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 15.2 MARM 11/12

Revisorerna rekommenderar att lägga MARM 11/12
revisionsberättelse till handlingarna.
Sektionsmötet beslutar:
att godkänna revisionsberättelse för MARM 11/12

§ 15.3 M.A.K 10

Revisorerna rekommenderar att lägga M.A.K 10
revisionsberättelse till handlingarna.
Sektionsmötet beslutar:
att godkänna revisionsberättelse för M.A.K 10

§ 15.4 XP 10/11

Revisorerna rekommenderar att lägga XP 10/11
revisionsberättelse till handlingarna.
Sektionsmötet beslutar:
att godkänna revisionsberättelse för XP 10/11

§ 16 Ansvarsfrihet
§ 16.1 Rustet 10/11

Sektionsmötet beslutar
att ge Rustet 10/11 ansvarsfrihet.

§ 16.2 XP 10/11

Sektionsmötet beslutar
att ge XP 10/11 ansvarsfrihet.

§ 16.3 M.A.K 10

Sektionsmötet beslutar
att ge M.A.K 10 ansvarsfrihet.

§ 17

Fastställande av maskinteknologsektion ens budget 12/13

Camilla Söderberg presenterar budget för
Maskinteknologsektionen. Sektionsmötet beslutar att
godkänna budgeten 12/13

§ 18

Övriga frågor

Lars Wallin undrar om det finns en plan för Bruno. Hur
länge den ska användas och vad ska man göra när man
behöver köpa ny?

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Erik berättar om sunfleet men behöver göra en kalkyl
för att se om det kommer löna sig.
De sektionsäskningsbara medel är pengar man kan äska
för arrangemang. Det är 10 kr som dras från kåravgiften
och inte sektionsavgiften. Alltså inget som drabbar
sektionen negativt ekonomiskt.
§ 19

Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor

§ 20

Josefin

Sektionsordförande Edvin Bergman sjunger
Josefin så omåttligt vackert!

§ 21 Tävling

Tredje pris är en öppnad låda småkakor som vanns av
Lars Wallin
Andra pris är en fantastiskt vacker t-shirt som vanns av
David Löfgren
Första pris är kaffebiljetter i Bulten som vanns av Jakob
Arvidsson

§ 22 Kvartalets bus

2 nomineringar av bus, vilka är
Mustaschbuset och Lökbuset.
Mustaschbuset var att måla en Asterix mustasch och
vingar på I märket.
På pubrundan utplacerades 6 olika lökar på
M.A.K/MnollK/MISS-rummet. Vilket gjordes av
Maskins hemliga löksällskap.
Mustachbuset vann röstningen och är kvartalets bus.

§ 23 Sektionsvisan

Sektionsvisan tas upp av Oskar Salonen p.g.a. hans
basröst.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 24 Mötets avslutande

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet
avslutat kl 18:49

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Alexander Kärkkäinen

__________________
Ludwig Thorson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Adam Pluto
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Verksamhetplan för M-sex 12/13
Namn:
Cassandra Hellman
Mattias Rundqvist
Niklas Karlsson
Johan Bondesson
Carl Svanström
Lisa Magnusson
Rania Karat
Adam Eriksson

Post:
Sexmästare
Kassör
Öhlchef
Sponschef
Festmästare
PR-chef
Kulturchef
Hovmästare

Vår uppgift i M-sex är att hålla i ett antal arrangemang under ett års tid som gynnar
maskinteknologsektionens medlemmar. Vår ambition är att hålla på M-sex tidigare års traditioner
men också att utveckla vår verksamhet exempelvis genom nya arrangemang.

Mottagning: Under mottagning kommer det hållas två Gasquer. Den första Gasquen är Sensation
Black som vi arrar tillsammans med Prosex. Den andra är Schtekgasquen som är en tradition inom Msex.
M-sex har för avsikt att hålla ett nytt arrangemang för i år som är ett skärgårdshäng. Detta är en
möjlighet för nollan att lära känna M-sex bättre.

Läsperiod 1: Under Lp1 så håller vi ett ET-raj vilket kommer vara den traditionella 80-talsgasquen.

Läsperiod 2: Om vi ser att det finns ett intresse för M-sex traditionella julbord kommer det att
arrangeras ett i slutet av läsperiod 2. Tanken är en mysig afton i början av december för att fylla
maskinaren med värme och julstämning. Både mat och lekar kommer då att erbjudas. Utöver detta
kommer vi påbörja vår planering inför vårbalen som hålls i läsperiod 3.

Läsperiod 3: Under läsperiod 3 arrangerar M-sex maskinteknologsektionens 64:e vårbal. Pengar som
föreningen har dragit in under året, mestadels från gasquerna kommer att läggas på detta
arrangemang. Vår förening ser detta som det viktigaste evenemanget under vårt verksamhetsår och
vi kommer därför att lägga mycket tid och arbete inför balen.

1

Maskinteknologsektionen

Chalmers

2012-09-14

Under denna läsperiod håller vi också våra asptillfällen för att söka kandidater till M-sex 13/14. Det
kommer att vara fyra tillfällen. Varav minst en asp önskas hållas med M-rustet så som traditionen
erhåller. Den sista aspen är en asp-gasque då man arbetar tillsammans på ET-rajet i Lp3. Detta är för
att låta asparna testa på att vara på andra sidan av kulisserna på gasquen och se vad arbetet innebär.
Utöver detta planeras två yttligare asptillfällen där asparna ska lära känna oss bättre och lära sig vad
det innebär att vara med i M-sex.

Läsperiod 4: Inför läsperiod 4 har nya M-sex 13/14 trätt på. Under denna läsperiod är M-sex
tillsammans med Prosex med och tävlar i CM i Gasque. Det är vid detta tillfälle som tidigare sittande
år informerar nya sittande år om rutinerna för att hålla en Gasque. Huvudansvar läggs på tillträdande
M-sex men Gasquen hålls i sammarbete med tidigare sittande år.
Som sista arrangemang för läsåret håller M-sex ett ET-raj i slutet av Läsperiod 4. Detta arrangemang
ansvarar nästa tillträdande år av M-sex. ET-rajet hålls i Gasquen och är endast ett eftersläpp.

2

Verksamhetsplan
M-Spel 12-13
M-Spel har för avsikt att under det kommande året återuppta arbetet som sektionens
spelförening.
M-Spel skall verka för att förankra föreningen i sektionen och därmed säkra föreningens
framtid.
M-spel skall till sin bästa förmåga värva så många medlemmar som möjligt och locka
dessa med arrangemang som t.ex brädspelskvällar, tv-spelskvällar LAN och rollspel.
M-Spel skall i mån om tid aktivt jobba för att få sponsorskap i form av pengar samt mat
och/eller dryck. M-Spel skall även sträva mot en så låg kostnad som möjligt för varje
enskild medleskallm.
Redan har ett nätverk för medlemmar skapats i form av en Facebook-sida där det i
framtiden är tänkt att M-Spel skall lämna information om kommande arrangemang och
även göra PR för föreningens fortsatta expansion.
I samråd med medlemmarna har M-Spel för avsikt att justera sina arrangemang för
medlemmarnas fortsatta engagemang.
M-Spel 12/13 har som huvudmål att få så många nöjda medlemmar som möjligt och
samtidigt aktivt arbeta för att förbättras med hjälp av dessa.

Aut viam inveniemus aut faciam!

Verksamhetsplan för M-Styret 12/13
M-Styret, nedan kallat Styret, skall under verksamhetsåret:
Verka för gemene teknologs bästa och se efter dess intressen. Styret har för avsikt att svara på
frågor gällande sektionen och föra teknologernas talan gentemot Maskinprogrammet och
Chalmers Studentkår. Styret ska se till att information om sektionen och dess avsikter finns
tillgänglig och uppdaterad på sektionens hemsida. Styret kommer att arbeta för att
upprätthålla intresset för sektionsmötet.
Under verksamhetsåret har styret för avsikt att:
Avsluta och genomföra Windenprojektet
Driva in pengar till Bautastenskassan
Ge stöd för de aktiva inom sektionen
Inrätta en stadigvarande grisfestkommitté
Deltaga och visa engagemang i teknologsektionens verksamheter
Verka för att skapa en trivsam miljö och en ökad sektionsanda, med andra
ord  ”Maskinanda”,  genom  att  främja fler arrangemang och aktiviteter för gemene
maskinteknolog
Verka för en god studiemiljö
Främja samarbetet mellan årskurserna
Främja samarbetet med andra maskinteknologsektioner genom medverkan i SMART,
Sveriges maskinrelaterade teknologer
Arrangera en sångbokssittning
Arrangera en julfest
Arrangera ett tackkalas för alla sektionsaktiva
Anordna aspning.
Styret ser fram emot ett roligt och lärorikt år tillsammans med alla sektionens medlemmar.
M-Styret genom

_____________________
Edvin Bergman
Ordförande M-Styret 12/13

Verksamhetsplan MARM 12/13

2012-09-10

Verksamhetsplan MARM 12/13
MARM, Maskinsektionens Arbetsmarknadsutskott skall i enlighet med tidigare år arbeta efter sina
två grundstenar:
Främja kontakten mellan student- och näringsliv
Ansvara för Maskinsektionens intäkter
För att uppnå detta kommer MARM att arrangera:
Chalmeristmiddagen
ZMART-dagen – Maskin- och Automation och Mekatroniksektionens arbetsmarknadsdag
med tillhörande arrangemang såsom Speakers Week
Lunchföredrag
Studiebesök
Kvällsevent tillsammans med företag till exempel casekvällar.
After Math-kväll för nollan
Föreläsningsserien: Möjligheter.
För att på bästa sätt nå ut till alla studenter på sektionen kommer MARM att:
Anpassa arrangemang för att locka fler studenter och rikta sig mot en bredare målgrupp,
däribland även de tidiga årskurserna.
Vid varje event välja ut en handfull studenter som får framlägga sin åsikt via till exempel en
utvärderingsenkät. Detta för att tydligare få en bild av vad gemene maskinteknolog finner
intressant.
Utveckla samarbetet med övriga sektioners arbetsmarknadsutskott.
Ständigt uppdatera MARMs Facebook-sida för att enkelt få information att nå ut till
studenter.
För att bibehålla den goda kontakten med näringslivet kommer MARM att:
Fortsätta det goda samarbetet med Maskinsektionens huvudsponsor SKF samt de andra
företag som MARM har slutit avtal med.
Uppdatera MARM:s hemsida ocför att hålla företagen informerade.
Fortsätta arbetet med att kontakta nya företag men även företag som Maskinsektionen
tidigare haft samarbete med för att uppnå en variaton av företag som syns och verkar på
sektionen.

MARM genom

_______________________________
Linn Hedström Kuosmonen
Ordförande MARM, 12/13

Verksamhetsplan M-ord 12/13
Under verksamhetsåret 2012/2013 kommer vi ge ut fyra nummer av sektionstidningen M-ord. Vi ska
övervaka sektionens arbete i bild och text. Vi kommer att granska sektionen och dess kommittéers
arbete och verka för att gemene maskinteknolog får mer vetskap om detta arbete om de läser
tidningen. Tidningen ska underhålla och upplysa de allra flesta den läses av, alltså kunna uppskattas
av gemene maskinteknolog. Tidningen släpps läsvecka 7 varje läsperiod då tillsammans med
releasefika. Nu när M-ord/M-photo är samma sak kommer vi också se till att det finns bildbevis på så
många av sektionens aktiviteter som är möjligt och möjligtvis också ha ordentliga bilder i tidningen. I
övrigt kommer aspningar att hållas i läsperiod 3 med syfte att hitta en redaktion till nästkommande
verksamhetsår. Vi kommer också att verka för att inte heller i fortsättningen ha några tisdagsluncher.

Verksamhetsplan MUU 12/13
Maskins Utbildningsutskotts främsta uppgifter är studiebevakning och att
stärka sektionen genom medlemsrekrytering. Samt att förbättra
teknologernas kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter i deras
utbildning.
Studiebevakningen ska ske genom att:
vid behov hjälpa Maskinteknologerna och Maskinprogrammet med kursutvärderingar.
närvara vid kursnämnder och säkerställa att M-teknologens röst blir hörd. Dessutom
stärker det kontinuiteten på kursnämnderna då MUU-ledamöterna som deltar har
erfarenheter.
hjälpa och stötta ettorna så att de kommer in i studierna på bästa sätt, genom att
anordna mattecaféer under mottagningen samt anordna matlab-hjälp inför deras
tenta. Dessutom ge ökad förståelse för hur utbildningen på Chalmers och Maskin är
uppbyggd.
dela ut Gyllene Pekpinnen till den föreläsare och den övningsledare som enligt
teknologerna har utmärkt sig med sin pedagogik. MUU ska dessutom nominera
vinnaren till Chalmers pedagogiska pris.
förbättra studiebevakning på avancerad nivå (masterprogrammen).
anordna kursutvärderingsfika med information om kursutvärderingsprocessen för
kursrepresentanterna för varje läsperiod, i början av läsperioderna.
upprätthålla så att det finns minst två ledamöter från varje årskurs i MUU, samt under
året få en representant för varje av Maskinprogrammet associerande masterprogram.
Rekrytering ska ske genom att öka intresset för studiebevakning genom att:
skapa förståelse för varför vi behöver ledamöter.
anordna aspningar för att nå ut till fler och rekrytera ledamöter till MUU.
få studenter att inse att deras åsikt har stor betydelse och att det mesta
studierelaterat går att ändra på om man säger till i tid. Här har MUU en viktig roll för
att visa att det går att förändra och förbättra.
Information om teknologernas studierelaterade rättigheter och skyldigheter:
ska spridas och innefatta tentor, duggor, granskning, inlämningar, obligatoriska
moment med mera. MUU ska även informera om var informationen kan hittas.

Utöver detta ska MUU även:
anordna en bokbytardag i början av varje läsperiod, där teknologer ska kunna sälja
och köpa varandras kurslitteratur.
bjuda på frukost i samband med tentaveckan varje läsperiod för att teknologerna ska
få en tidig och god plugg start på åtminstone en dag innan tenta.
utvärdera sina insatser kontinuerligt så att MUU kan förbättras under hela året.
*göra av med mer pengar
________________________________________
Oskar Salonen
Utbildningsansvarig Maskinteknologsektionen tillika ordförande i MUU

Verksamhetsplan Rustmästeriet 12/13

Rustmästeriet 12/13 ska sträva efter:
Ett gott samarbete med andra maskin-komittéer.
Att förbättra M-Windens kök på följande punkter:




Se till att spisarna och annan utrustning är hela och fullt fungerande.
Se till att det inte lämnas saker som ej hör hemma i köket.
Förse köket med den utrustning som behövs

Att förbättra M-Winden på följande punkter:



Ha bra/noggranna och rättvis syning av städning i hela M-Winden samt kök efter
uthyrning.
Rensa kylskåpen en gång i veckan för att undvika gamla matlådor.

Förbättra skåpen på våning två i M-huset på följande punkter:




Arbeta för att utländska studenter på egen hand ska bli införstådda i kösystemet
Inventera skåplistan så att alla skåp som är lediga finns med på listan.
Inventera och vräka eventuella personer som har tagit skåp utan att gått genom
Rustmästeriets intendent.

Rustmästeriet 12/13 skall hålla följande arrangemang:
Maskinteknologsektionens pub i M-Winden under Chalmers pubruda läsvecka ett varje
läsperiod.
Stenhårt Café i Bulten under onsdagarna i läsvecka 4 varje läsperiod.
Ska jobba för att utländska studenter ska få bättre koll på vad som händer
Rustmästeriet 12/13 kommer också att anordna aspning under början av 2013, för de
maskinteknologer som är intresserade av att veta mer om Rustmästeriet som kommitté inför
ansökan till Rustmästeriet 13/14

Rustmästeriet genom
Rustmästare Jakob Sandström

Verksamhetsplan
2012-09-15

XP-Styret 12/13

Verksamhetsplan XP-Styret 2012-2013
Huvudmål:
Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten
utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär.
Fortsätta med kurser och uppkörningar i verkstaden.
Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar.
Sköta kontakten med skolans personal samt jobba på en fortsatt bra relation med
dessa.
Gå igenom och revidera föreningsstadgarna för att förenkla styrelsearbetet för
framtida XP-styren

Delmål:
Genomföra ett gokart-evenemang under nollningen.
Hjälpa sektionen och dess föreningar vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt.
Aspning i LP2.
Hjälpa CCC under Cortégen.
Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser som Ingenjörsmetodik och
Maskinelement.
Förnya kontrakten för medlemskap i XP.
Förbättra hemsidan genom att skapa ett forum där medlemmar kan diskutera
pågående projekt.
Genom olika projekt få medlemmar som har körkort i metall och träverkstaden att
utvecklas och spendera mer tid i verkstaden.
Anordna minst 1 medlemsmöte under verksamhetsåret.
Försöka få en inbjudan till den årliga kräftskivan för föreningar på sektionen.

............................................
Erik Andersson
Ordförande XP-Styret 12/13

