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Plats: HA1
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 à

HA1
Tisdag den 8 november kl.12:00

§ 1 Mötets öppnande

Daniel Runvik förklarar mötet öppnat kl. 12:01.

§ 2 Adjungeringar

Mikael Enelund adjungeras in med yttrandeoch närvarorätt.

§ 3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Daniel Runvik
till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att välja Martin Holm
till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Sektionsmötet beslutar att välja Edvin
Bergman och Richard Peterson till
justeringsmän.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av mötesordningen

Sektionsmötet fastställer mötesordningen
(Reglementet 6:2)

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs med följande
ändringar: § 13.1 Motion angående
mötesprotokoll flyttas till efter § 10
Meddelanden, samt § 18 Val av ledamöter till
Programrådet Maskin flyttas till efter nya § 11
Motion angående mötesprotokoll (gamla § 13.1)

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Daniel Runvik

__________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Edvin Bergman
Plusgiro
466 52-4

____________________
Richard Peterson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 10 Meddelanden
§ 10.1 Programmet informerar

Sektionsmötet beslutar
att godkänna föregående mötesprotokoll.
Programansvarig Mikael Enelund meddelar om
att man kan felanmäla till Akademiska hus vid
fel på lokaler. På torsdag är det information för
M3 om valbar kurs läsperiod 3 kl 10.00 samt
kandidatarbet. Angående ombyggnaden i
kurslabbet ska det byggas om till
projektlandskap, Mikael förklarar att
ombyggnader tar tid. Angående verkstaden
kommer en svarv och en fräs att köpas in.

§ 10.2 Kårledningen informerar

Ingen från kårledningen närvarande.

§ 10.3 M-styret informerar

Josefin berättar om SMART och om vad
sektionen fick ut av det. Vidare informerar
Josefin om att MUU ska ha aspning på måndag
17.30 i Winden med temat julmys. Hon
fortsätter med att berätta vad MUU gör för
utbildningen. Avslutningsvis informerar hon att
vid problem med kurser kan man komma till
MUU.
Alexander berättar att han också var på
SMART. Därefter berättar han om
dispositionsavtalsgruppen och att han
förmodligen kommer att ingå i den. Efter
sektionsmötet kommer han jobba vidare med

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
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__________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
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Justeras
___________________
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Windenprojektet.
Fredrik jobbar på relationen med föreningarna. I
övrigt berättar han om problemet med
hörsalarna och om miljöronden. Utöver det
vanliga arbetet håller Fredrik på med
ombyggnaden i kurslabbet som Mikael
berättade om. Sedan berättade han om
alkoholarbetet på kåren. Därefter berättar han
om aspningarna, inte aspa för att söka, inte söka
för att aspa, valprocessen, ingen könskvotering
osv. Avslutningsvis förtydligar Fredrik att
Winden får man använda som festlokal, man
kan festanmäla och ha spontanfester med
medtagen alkohol. Man kan även söka tillstånd
och sälja alkohol.
Emma håller på att ta fram ett styrdokument
med regler om ekonomi. Emma fortsätter att
informera om grisfesten som MGK fixar.
Aspning i Winden på onsdag kl 17.30.
Celia berättar om Zmart som är
arbetsmarknadsdagen på sektionen, i övrigt
informerar hon om lunchföredrag nästa vecka.
Martin berättar om hemsidan och
föreningstavlan.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
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__________________
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Postadress
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___________________
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§ 10.4 Övriga informerar

§ 11 Motion angående mötesprotokoll

M-sex informerar om gasque på fredag. M.A.K.
informerar om sektionspub efter mötet. XP
informerar om aspning på lördag kl 12.00.

Det påpekades att det hade blivit fel i
protokollet från vårmöte 2 och olyckligtvis blev
protokollet godkänt på föregående
sektionsmöte.
Motionen, skriven av Andreas Robertsson, yrkar
på följande:
att riva upp § 9 godkännande av föregående
mötesprotokoll från höstmöte 1 11/12
att ersätta texten i § 16 i mötesprotokollet från
vårmöte 2 10/11
Val av sektionsrevisorer
Självnomineringar:
Mårten Karlsson
Daniel Runvik
Val av revisorsuppleant:
Janna Hempel
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in
Mårten Karlsson och Daniel Runvik till
revisorer och Janna Hempel till
revisorsuppleant.

Mötesordförande
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__________________
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__________________
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Med
Val av sektionsrevisorer
Självnomineringar:
Mårten Karlsson
Janna Hempel
Val av revisorsuppleant:
Daniel Runvik
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in
Mårten Karlsson och Janna Hempel till revisorer
och Daniel Runvik till revisorsuppleant.
att godkänna mötesprotokollet från vårmöte 2
10/11 med denna ändring som § 9 i
mötesprotokollet från höstmöte 1 11/12.

Sektionsmötet beslutar
att godkänna motionen i sin helhet.

§12 Val av ledarmöter till Programrådet Maskin

Björn Granström och Hanna Sundström
självnominerar sig.
Hanna heter Hanna och går i M3, hon har suttit i
programrådet tidigare så hon har börjat arbeta

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Daniel Runvik

__________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Edvin Bergman
Plusgiro
466 52-4

____________________
Richard Peterson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

P ro to k o ll från M a s k in te k n o lo g s e k tio n en s an d ra o rd in arie h ö stm ö te 2 0 1 1 -1 1 -0 8

med frågor som hon gärna vill avsluta.
Björn har också suttit innan och vill sitta kvar.
Han anser att han har inblick och erfarenhet som
kan vara bra att ha.
Bägge tillfrågade anser att programmet lyssnar
mycket på vad de har att säga.
Sektionsmötet beslutar
att välja in sökande i klump.
att enhälligt välja in Hanna Sundström och
Björn Granström till programrådet.

§ 13 Windenprojektet

Emil Ödebrink berättar om planerna för
ombyggnationen av sektionslokalen Winden och
visar fina powerpointslides. Det ska finnas
krokar överallt i Winden så man kan till
exempel hänga tomtar om man vill ha jultema i
lokalen. Många spännande lösningar
redovisades.

Mötet ajourneras kl 12.58 till kl 17.15

Mötet öppnas igen kl 17.17 av mötesordförande Daniel Runvik

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Daniel Runvik

__________________
Martin Holm

Postadress
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Maskinteknologsektionen
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Justeras
___________________
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§ 13 Windenprojektet

Emil gör en snabb resumé. Krokar är en viktig
detalj i interiören.
Diskussionen är öppen och Emil svarar på
frågor. Budgeten är 100 000:- och
Windengruppen har tänkt på det mesta.
Tidsplanen är ännu oklar men det beror på
Akademiska hus om det går igenom,
förhoppningsvis ska byggandet komma
igång efter jul någon gång.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna Windengruppens förslag.

§ 14 Propositioner
§ 14.1 Sammanslagning av M-photo och M-ord

Alexander berättar att motionen om
sammanslagning av M-photo och M-ord som
togs upp på maskinteknologsektionens andra
ordinarie vårmöte. Han berättar även att
motioner måste röstas igenom två
sektionsmöten i rad och att det inte gjorts då det
glömdes tas upp förra mötet, så proceduren
börjar nu om. Därför lämnas nu en proposition
in om sammanslagning av M-photo och M-ord.
Med ovanstående som bakgrund yrkar
Maskinteknologsektionens styrelse
att M-ords och M-photos verksamhet slås ihop i
sektionstidningen M-ord
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att i Maskinteknologsektionens Reglemente,
kapitel 11, sektionskommittéer, stryka paragraf
11:6f, fotokommittén.
att i Maskinteknologsektionens Stadga, kapitel
8, Sektionstidningen M-ord, ändra första stycket
i paragraf 8:2, Redaktion från
Redaktionen består av chefredaktör, kassör och
övriga ledamöter.
Till
Redaktionen består av chefredaktör, kassör,
fotografansvarig och övriga ledamöter.
Per Björe-Dahl kommenterar att en del av
originalmotionen har fallit bort, nämligen att
Marm-ordförande skulle köpa ett sexpack öl till
motionären när motionen röstats igenom.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna propositionen i sin helhet.
Sammanslagningen måste godkännas även på
maskinsektionens första ordinarie vårmöte för
att propositionen ska gå igenom.

§ 15 Fastställande av val till valberedningsordförande.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Daniel Runvik

__________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

M-styret nominerar Per Fernlund till ordförande
i valberedningen.
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___________________
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Plusgiro
466 52-4

____________________
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Sektionsmötet beslutar
att välja in Per Fernlund till ordförande i
valberedningen.

§ 16 Revisionsberättelser
§16.1 M-Styret 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.2 Bilman 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.3 XP 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.4 M-ord 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
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att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.
§16.5 M-photo 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

.
§16.6 M.A.K. 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.7 MnollK 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.8 MISS 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
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__________________
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§16.9 M-sex 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.10 M-spel 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§16.11 Rustet 10/11

Ingen revisionsberättelse har inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga revisionsberättelse
till nästa sektionsmöte.

Per Björe-Dahl yrkar på att hänskjuta beslutet
om § 16.4 M-ord 10/11 revisionsberättelse till
sektionsstyrelsen.
Sektionsmötet beslutar
att hänskjuta beslutet till sektionsstyrelsen.

§ 17 Verksamhetsberättelser
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§ 17.1 Rustet 10/11

Alexander Kärkkäinen läser upp
verksamhetsberättelsen för Rustet 10/11 i
ordförande Lars Wallins frånvaro.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för Rustet
10/11.

§ 17.2 Miss 10/11

Ingen i Miss 10/11 är närvarande.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga Miss 10/11 verksamhetsberättelse
till nästa sektionsmöte.

§ 17.3 M-ord 10/11

Per Björe-Dahl läser upp
verksamhetsberättelsen för M-ord 10/11 och
svarar på frågor.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för M-ord
10/11.

§ 17.4 MARM 09/10

Richard Segerdahl pratar fritt från en jättelång
verksamhetsberättelse.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för
MARM 09/10.
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§ 17.5 MUU 10/11

Verksamhetsberättelsen har ej inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga verksamhetsberättelsen för MUU
10/11.

§ 17.6 MnollK 10/11

Kassör Carl Sjölund föredrar
verksamhetsberättelsen för MnollK 10/11 i
ordförande Louise Franssons frånvaro.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för
MnollK 10/11.

§ 17.7 M-sex 10/11

Verksamhetsberättelsen har ej inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga verksamhetsberättelsen för M-sex
10/11.

§ 17.8 XP 10/11

Verksamhetsberättelsen har ej inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga verksamhetsberättelsen för XP
10/11.

§ 17.9 M-spel 10/11

Verksamhetsberättelsen har ej inkommit.
Sektionsmötet beslutar

Mötesordförande
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att bordlägga verksamhetsberättelsen för M-spel
10/11.
§ 17.10 M-styret 10/11

Verksamhetsberättelsen har ej inkommit.
Sektionsmötet beslutar
att bordlägga verksamhetsberättelsen för
M-styret 10/11.

§ 18 Ansvarsfrihet
§ 18.1 M-styret 10/11

Beslut om ansvarsfrihet bordläggs.

§ 18.2 XP 10/11

Beslut om ansvarsfrihet bordläggs.

§ 18.3 M-ord 10/11

Yrkande på att hänskjuta § 18.3 Ansvarsfrihet
M-ord 10/11 till sektionsstyrelsen.
Sektionsmötet beslutar
att godkänna yrkandet.

§ 18.4 M-photo 10/11

Yrkande på att bordlägga beslut om resterande
ansvarsfriheter:
§ 18.4 M-photo 10/11
§ 18.5 M.A.K. 10/11
§ 18.6 MnollK 10/11
§ 18.7 MISS 10/11
§ 18.8 M-sex 10/11
§ 18.9 M-spel 10/11
§ 18.10 Rustet 10/11

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
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Sektionsmötet beslutar
att bordlägga resterande ansvarsfriheter.

Mötesordförande Daniel Runvik anmäler jäv i kommande punkt och lämnar över klubban till
sektionsordförande Alexander Kärkkäinen.
§ 19 Inval av ledarmöter i valberedningen
Valberedningsordförande Per Fernlund
nominerar följande ledarmöter:
Daniel Runvik har massa erfarenhet från lite var
stans.
Jakob Steinwall går M3 och har tidigare varit
med i Rustet.
Janna Hempel har också massa erfarenhet.
Mafalda Svensson de Brito är gammal
MnollK:are.
Sofia Fritzon är inte här och kommer att vara
reserv.
Sektionsmötet beslutar
att i grupp välja in ledarmöterna.
Mötesordförande
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Alexander Kärkkäinen lämnar över klubban till mötesordförande Daniel Runvik

§ 20 Övriga Frågor

Ekonomiansvarig Emma Johansson undrar om
de som utförde buset med att växla in
bautastenskassan till USD kunde betala tillbaks
mellanskillnaden som de hade lovat då
växlingskursen har gått ner.
De ansvariga svarade med att
återbetalningsgarantin bara gällde fram till
sommaren och att sektionen nu missat sin chans.

§ 21 Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor.

§ 22 Josefin

Alexander sjunger fantastiskt fint, återigen.

§ 23 Tävling

Första pris: 200 kr på kårkortet vanns av
Martin Holm.
Andra pris: 1 paket energituggummin och en
drak-reflex vanns av Emma Johansson.
Tredje pris: 3 burkar korv vanns av Mafalda
Svensson de Brito.
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Bonuspris: En spelratt vanns inte av någon då
den visade sig tillhöra F.d M-ord.
§ 24 Kvartalets bus

Två inkomna bus per mail: M.A.K.’s
kartongbus och Rustet’s väckarklockabus. Erik
Hansson nominerar M-ord för att ha försökt ge
bort F.d M-ords spelratt. Emil Ödebrink
nominerade MnollK för att de hade tagit
vara på dagens tomtetema. Per Björe-Dahl
ansåg att hans borttappade access var ett bus och
nominerade det.
Busen är alltså:

M.A.K.’s kartongbus
M-ord’s tävlingsbus
PB’s borttappade
accessbus
MnollK’s tomtebus
M-ord’s blixtbus
Rustet’s väckarklockabus

Votering begärd.
Väckarklockabuset ställs mot Kartongbuset, där
väckarklockabuset vann.
§ 25 Sektionsvisan

Sektionsvisan sjungs.

§ 26 Mötets avslutande

Sektionsmötet avslutas kl 18.57.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Daniel Runvik

__________________
Martin Holm
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Justeras
___________________
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