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Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte 
 
Plats: HA1 HA1 
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 à Tisdag den 13 november kl.12:00 
 
 
§ 1 Mötets öppnande     Mårten Karlsson förklarar mötet öppnat kl. 12:01. 

 
§ 2 Adjungeringar     Mikael Enelund, Johan Bankel, Sofia Friberg, 

Victor Petersson, Emilia Eråker adjungeras in med 
yttrande- och närvarorätt.  
 

§ 3 Val av mötesordförande    Sektionsmötet beslutar att välja Mårten Karlsson 
       till mötesordförande. 
 

§ 4 Val av sekreterare     Sektionsmötet beslutar att välja Ludwig 
Thorson till mötessekreterare. 
 

§ 5 Val av justeringsmän    Sektionsmötet beslutar att välja Richard Westberg och 
Alexander Kärkkäinen till justeringsmän. 

 
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande   Mötet anses stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7 Fastställande av mötesordningen   Sektionsmötet fastställer mötesordningen  

       (Reglementet 6:2) 
 

§ 8 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs med följande 
ändringar: § 15.4 Verksamhetsberättelse MnollK 11  
och 15.5 Verksamhetsberättelser MISS 11 till efter 10.4 
Övriga informerar.  

     
§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll Sektionsmötet beslutar    
       att godkänna föregående mötesprotokoll. 

 
§ 10 Meddelanden  
   § 10.1 Programmet informerar   Mikael Enelund berättar att kandidatvalet öppnar idag 

likaså kursvalet för LP3.  
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Annars arbetas det med förberedandet inför 
utvärderingen av alla högskolor i Sverige, som görs av 
högskoleverket. Slutmöten av kurserna körs igång nu. 
Ombyggnaden av kurslabbet får ej genomföras som 
tänkt med aerosolplanet. Men det har gjorts ett 
motförslag som hoppas vara klart till höstterminen. Det 
kommer kosta 5 miljoner och just nu finns det 1 miljon.  
Lilian berättar att akademihälsans föreläsning kommer 
hållas om 2 veckor.  

 
§ 10.2 Kårledningen informerar Jonas Björkman berättar att pubrundan kommer 

fortsätta på torsdagar.  
Läsårsindelningen, kommer ändras till 40 veckors 
system. Man tillsätter 2 arbetsgrupper från högskolans 
sida, som ska börja jobba i januari och undersöka hur 
det kommer påverka oss studenter.  
Det kommer hållas Prefumpub där kåren svarar på 
frågor angående ändringen, den hålls den 14/11. 

 
 

  § 10.3 M-styret informerar    Edvin berättar att M-styret har börjat planera inför 75 
års jubileum. Berättar även att vi ska på SMART i 
Luleå, vilket är Sveriges MAskinRelaterade 
Teknologer.  
 
Martin berättar om man vill anmäla saker som gått 
sönder eller inte stämmer så skickar man ett mail till 
8800@chalmers.se.  

 
Oskar berättar att äldre studenter kan ta med sin SKF 
katalog till 2:orna då det har varit problem med 
nytillverkningen av dessa. Kursutvärderingsfika på 
torsdag i ML12. Kom dit och få information om 
kursutvärderingsprocessen, rättsprocessen osv.  

 
Linn berättar att nästa tisdag är det Zmart.  
Man har chans att vinna en bankettbiljett genom att  
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Nästa vecka kommer det vara 2 stycken 
lunchföreläsningar med Statoil och Rolls Royce. 
Ska efter jul skapa mentorskapsprogram, om man är 
intresserad kan man höra av sig till MARM. 

 
Camilla berättar att för några år sedan så växlade några 
in Bautastenskassan i dollar. Vilket var mindre bra, då 
dollarn sjönk, men slutade bra då dollar steg i värde 
igen.  

 
Erik berättar att han har sina vanliga sysslor. Han  
planerar inför 150 års jubileum där det kommer att 
tillsättas en tillfällig kommitté. Mer information om 
detta kommer nästa vecka.  
 
Ludwig berättar att föreningstavlan är uppdaterad och 
att mailen kan krångla då mailservern har uppdaterats. 
 

 
 
   § 10.4 Övriga informerar     Jens berättar att aspningen till Bulten ska börja. 

Adam Pluto berättar att man kan följa sektionsmötet på 
twitter. 

    MAK berättar att de har sektionspub efter mötet.  
Emil Ödebrink berättar att om två veckor ska Winden 
börja göras om. Man ska börja att måla. Det finns en 
facebookgrupp där mer information kommer finnas 

 
§ 11 Verksamhetsberättelser  
    § 11.1 MnollK 11     Olivia Sjöblom läser upp verksamhetsberättelsen för 

MnollK 11 
 

Sektionsmötet beslutar    
att godkänna verksamhetsberättelsen för MnollK 11 

 
§ 11.2 MISS 11 Frida Vestmark läser upp verksamhetsberättelsen för 

Miss 11 
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Sektionsmötet beslutar      
att godkänna verksamhetsberättelsen för Miss 11 
 

 
§ 12 Propositioner 

§ 12.1 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) 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2012-11-13 
 
   

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
 Mårten Karlsson  Ludwig Thorson   Richard Westberg Alexander Kärkkäinen 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

att punkt 11:6f läggs till i reglementet med följande: 
Griskommittén 
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 
1Normalt 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 
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• vartannat år1 välja sektionens inspektor 
1Normalt sker detta ojämna årtal 
 
Sektionsmötet beslutar  
att godkänna propositionen i sin helhet.  
 
Godkänd med 2/3 majoritet 
Endast stadgaändringen godkänd då resterande 
godkändes förra mötet. 
 
 

 
§ 12.2 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 
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 
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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 behandla propositionen i sin helhet.  
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen i sin helhet 

 
§ 13 Motioner 

§ 13.1 Motion 1: Brunotillbehör   Emil Ödebrink läser upp motion 1 
      Erik läser upp sektionsstyrelsens yttrande om motion 1 

Alexander yrkar om att ändra sektionsstyrelsens 
yttrande om motion 1. 

       
      Tilläggsyrkande till ”Yttrande motion 1” 
 
      Att ändra andra att-satsen  
      Från: 

att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att införskaffa en dekal och se hur denna 
skall finansieras.  

 
      Till: 

att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att införskaffa en dekal och se hur denna 
skall finansieras innan SM3 2013 

         
        samt lägga till en tredje att-sats 
 
        att om kostnaden för dekalen understiger 4000:- och 

sektionsstyrelsen anser kostnaden skälig inköpa och 
montera dekalen på Bruno 
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Sektionsmötet beslutar  
att bifalla tillägget till Yttrande motion 1 
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla sektionsstyrelsens yttrande om motion 1 med 
tilläggsyrkande 

       
§ 13.2 Motion 2: Utvärdering av följderna av  Emma läser upp motion 2 

            utdelad nollning  Erik läser upp sektionsstyrelsens yttrande om motion 2 
 

Sektionsmötet beslutar 
att behandla båda motionerna i sin helhet.  
 
Motion 2 ställs mot Yttrande motion 2 
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla sektionsstyrelsens yttrande om motion 2 
      
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla motionen i sin helhet 

 
Mötet ajourneras kl 13.00 till kl 17.15 
 
 
Mötet öppnas igen kl 17.27 av mötesordförande Mårten Karlsson 

 
§ 13.3 Motion 3: Bautasten   Alexander läser upp motion 3                 

       Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande om  
      motion 3 
 
      Sektionsstyrelsen drar tillbaka sitt yttrande.  
       

Sektionsmötet beslutar  
att bifalla motionen i sin helhet 

 
§ 13.4 Motion 4: Asterix-bio   Emma läser upp motion 4 

      Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande om  
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        motion 4 
        M.A.K. yrkar för ändring.  
 

att M.A.K. undersöker möjligheten att visa filmen 
Asterix & Obelix och Britterna reserverad för 
maskinteknologer 
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla ändringsyrkandet av M.A.K. 
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla motionen med ändringsyrkande 

 
§ 13.5 Motion 5: Landmärke   Emma läser upp motion 5 

      Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande om  
      motion 5 
 

Sektionsmötet beslutar  
att bifalla sektionsstyrelsens yttrande om motion 5 
 

§ 13.6 Motion 6: Förtydning av reglemente Emma läser upp motion 6 
      Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande om  
      motion 6 
       
       
      Sektionsmötet beslutar 

        att bifalla sektionsstyrelsens att-sats om 
 

att ändra i reglemente under kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN §9.:3 Åliggande,  
Från: ”Sektionsstyrelsens informationsansvarig åligger att: 
- ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens 

hemsida. ” 

Till: ”Sektionsstyrelsens informationsansvarig åligger att: 
- ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens 

hemsida 
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- ansvara för att information når ut till gemene 
teknolog. ” 

      Sektionsmötet beslutar 
      att bifalla motionens att-sats om 
       

att sektionsstyrelsen till Vårmöte 1 2013 anslår en 
proposition med en förtydning av § 9.14 Ersättningar 
under kapitel 9 SEKTIONSSTYRELSEN.  

       
§ 13.7 Motion 7: Förflyttning av SM3  Mårten läser upp motion 7 

      Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande om  
      motion 7 
 
      Sektionsmötet beslutar  
      att avslå motion 7 i sin helhet 
 

§ 14 Inval programråd    Oskar berättar ytligt vad det innebär. 
        Hanna Sundström självnominerar sig 
        Går i M3.5 suttit i 2 år och tycker det är väldigt roligt.  
        Tillägger att hon är ordförande i RGM.  
 
        Mårten Agnesson självnominerar sig 

Sitter som kassör i M.A.K och läser i M2. Tyckte det lät 
intressant och vill lära sig mer. 
 

        Sara Frisk självnominerar sig 
        Sitter som ordförande i MISS och går i M2. 
 
        Personval och sluten votering begärs. 
 
        Sektionsmötet beslutar  
        att välja in Hanna Sundström och Mårten Agnesson 
 

§ 15 Inval valberedningen    Valberedningsordförande Mafalda Svensson de Brito 
        nominerar följande ledamöter 
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        Anton Dannetun – Har suttit som Edvin och i Mnollk 
 

Kajsa Karlsson är frånvarande men Oskar berättar att 
hon går i M3 och hon är go. Hon satt i M.A.K -11 och 
sitter just nu i bultens styrelse som personalansvarig.  
 
Jakob Steinvall – Satt i valberedningen förra året och 
har suttit i Rustet 
 
Pontus Berg – Läser nu Sustainablemastern och har 
suttit i MnollK och valberedningen 10/11 och är sugen 
igen 

         
Emma Johansson - Läser i 4:an och har suttit i rustet, 
har varit kassör i M-styret och sitter även i MUU. Är 
även studentrepresentant i MATS rådet.  

               
        Sektionsmötet beslutar enhälligt  
        att välja in alla som en enhet.  
         
        Sektionsmötet beslutar  
        att i grupp välja in ledamöterna. 
 

§ 16 Verksamhetsberättelser 
§ 16.1 M-Styret 11/12    Alexander Kärkkäinen läser upp 

verksamhetsberättelsen För M-styret 11/12.  
    

Sektionsmötet beslutar    
 att godkänna verksamhetsberättelsen för 

M-styret 11/12. 
 

§ 16.2 Rustet 11/12    Adam Pluto läser upp     
       verksamhetsberättelsen för Rustet 11/12   
              
       Sektionsmötet beslutar    
       att godkänna verksamhetsberättelsen för Rustet 
       11/12. 
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§ 16.3 M.A.K. 11     Oskar Salonen läser upp verksamhetsberättelsen för 

M.A.K. 11      
 

Sektionsmötet beslutar    
att godkänna verksamhetsberättelsen för M.A.K. 11 
  

 
§ 17 Revisionsberättelse 

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

 
§ 17.2 M.A.K 11     Revisorerna rekommenderar att lägga M.A.K 11 

       revisionsberättelse till handlingarna.   
              
       Sektionsmötet beslutar:    
       att godkänna revisionsberättelse för M.A.K 11 

 
§ 17.3 MnollK 11     Revisorerna rekommenderar att lägga MnollK 11 

       revisionsberättelse till handlingarna.   
              
       Sektionsmötet beslutar:    
       att godkänna revisionsberättelse för MnollK 11 
 

§ 18 Ansvarsfrihet 
 

§ 18.1 Rustet 11/12    Sektionsmötet beslutar    
       att ge Rustet 11/12 ansvarsfrihet. 

 
§ 18.2 M.A.K 11     Sektionsmötet beslutar    

       att ge M.A.K 11 ansvarsfrihet. 
 

§ 18.3 MnollK 11     Sektionsmötet beslutar    
       att ge MnollK 11 ansvarsfrihet. 
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§ 19 Övriga frågor     Fredrik föreslår att man ska kunna donera en större  

summa pengar och därmed få en guldplakett på 
bautastenen, och en tavla som sitter i Winden eller 
loungen med de som donerat.  
 
Fredrik utförde även en undersökning om vad som kan 
vara en rimlig summa, med blandade resultat. 

         
        Johan Bondesson tackar för att M.A.K för att det målat 
        om sektionsmärket.  
 

§ 20 Under mötet bordlagda frågor   Inga under mötet bordlagda frågor. 
 

§ 21 Josefin      Edvin verkar har tränat sen sist och sjöng väldigt fint. 
 

§ 22 Tävling      3:e pris är brun play-dough 
        Och vanns av Sandra Skogum 
 
        2:a pris är Asterix Mega Madness  
        och vanns av Mattias Rundqwist 
 

1:a pris är myspaket av pepparkakor, lättglögg och årets 
julkalender och vanns av Carl Swanström och Rania 
Karat. 

         
        Alexander Kärkkäinen motsätter sig användandet av 
        Matlab och hade föredragit random.org. 
 

§ 23 Kvartalets bus     Erik föreslår buset om en försvunnen MUU-kossa.  
        Erik erkände att det var han som snott kossan.  

 
        Märketbuset, där någon hade målat maskinmärket gult. 

 
Halsduksbuset, där halsdukar hade blivit bestulna av 
M.A.K 
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        Kossan blev vald till kvartalets bus. 
     

§ 24 Sektionsvisan     Både Oskar Salonen och Anders Dahl tar upp 
        sektionsvisan. 

 
§ 25 Mötets avslutande    Mårten Karlsson förklarar mötet avslutat 20:12 
 


