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Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte 
 
Plats: HB2 HB2 
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 à Torsdag den 31 januari kl.12:00 
 
 
§ 1 Mötets öppnande      Karl Berg förklarar mötet öppnat kl. 12:01. 

 
§ 2 Adjungeringar      Mikael Enelund, Johan Bankel och Anders Blixt 

adjungeras in med yttrande- och närvarorätt. 
 

§ 3 Val av mötesordförande     Sektionsmötet beslutar att välja Karl Berg 
        till mötesordförande. 
 

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

 
§ 5 Val av justeringsmän     Sektionsmötet beslutar att välja Janna Hempel 

och Jens Pettersson till justeringsmän. 
 

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande    Mötet anses stadgeenligt utlyst. 
 

§ 7 Fastställande av mötesordningen    Sektionsmötet fastställer mötesordningen 
        (Reglementet 6:2) 
 

§ 8 Fastställande av föredragningslistan   Mötesordningen fastställs 
     

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

 
§ 10   Meddelanden  
   § 10.1   Programmet informerar    Mikael Enelund berättar om ombyggnad och 

låter Anders Blixt presentera 
ombyggnadsförslaget.  
Anders presenterar sig själv och visar bilder 
angående ombyggnationen. Det kommer bli 250 
platser ungefär och ombyggnationen påbörjas i 
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april och kommer vara klar tills efter sommaren. 
Under tiden kommer det finnas temporära rum 
att studera i.  
Mikael berättar också att stipendiet kommer 
komma upp i början av mars. Stipendiet 
kommer delas ut i fem år á 100000:-    
Stipendiet kommer delas ut för de man 
vill/håller på att göra och inte för redan gjorda 
prestationer.  

 
 
   § 10.2   Kårledningen informerar    Jonas Björkman berättar att det är Charm nästa 

vecka. Den 20/2 är det kårens dag, där kan man  
få information om vad som händer nästa år. Det 
har köpts in en ny digital projektor i runan, 
vilket kommer ge bättre och nyare filmer. Nästa 
vecka är det fullmäktigemöte, dit man gärna få 
komma. 

 
 

  § 10.3   M-styret informerar     Edvin berättar att det varit mycket att göra då 
     mötet flyttats fram och tackar rustet för maten. 
  

Martin berättar att det är dags för en ny 
aspningsperiod. 
  
Oskar berättar hur man anmäler sig till årets 
teknolog.  
 
Linn berättar att MARM också kommer ha 
aspningar. Så kom dit och kolla om det finns 
intresse.  
 
Camilla berättar att vi har en bautastenskassa. 
Och säger att det är långt kvar tills vi kommer 
kunna skaffa en bautasten.  
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Erik berättar att Bruno har varit med om en 
olycka men nu är lagad. Har fixat i Winden lite 
grann med Emil men det är en del jobb kvar. 
Windenbyggargruppen behöver hjälp och all 
hjälp uppskattas. 

     
 

 
 

§ 10.4   Övriga informerar      Mafalda berättar om dagens inval och öppnar 
     upp för nya aspningar med rustet, m-ord, 

ordförande i valberedningen, Styret, MARM  
och M-sex. 

     Sista sökdatum är lv7 10/3 
 
     XP ger dumstruten till Niklas i M-sex 
 

Daniel Runvik berättar om APG som börjar 
förbereda sig inför valet i LP4 och undrar om 
någon är intresserad. 
 

§ 11 Val av inspektor      Erik berättar kort om vem Sven är, då han ej 
         kunde närvara.  
 
         M-styret nominerar Sven Andersson till 
         Inspektor. 
          
         Sektionsmötet beslutar  
         att enhälligt välja Sven Andersson till Inspektor 
 
 

§ 12 Propositioner 
 
§12.1 Merkostnadsersättning    Edvin läser upp propositionen.  

         
        Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret 
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att under paragraf 9:14 i reglementet ändra 
följande: 
Merkostnadsersättning utgår till: 

• Sektionsstyrelsens ledamöter med 0.25 x 
prisbasbelopp att använda som de finner lämpligt. 

• Sektionens styrelse, kommittér, utskott, 
sektionstidning samt styrelser i 
medlemsföreningar erhåller 0.006 x prisbasbelopp 
per ledamot att använda som de finner lämpligt. 
Vad som räknas som merkostnadsersättning 
förtecknas i sektionens ekonomipolicy. 

Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen 
 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 

 
§ 12.2 Programråd     Edvin läser upp propositionen 
 
         Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret 

att under paragraf 6:4 i stadgan ändra följande: 
• Välja två ordinarie ledamöter och två 

suppleanter till Maskins programråd 

 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen 

 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 

§ 12.3 Valberedning av valberedningsordförande   
 

Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret 
att under paragraf 6:3 i stadgan lägga till följande: 
• Inför nästkommande verksamhetsår välja:  
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o Ordförande i valberedningen 

att under paragraf 6:6 i stadgan ta bort följande: 
• Inför nästkommande verksamhetsår välja:  

o Ordförande i valberedningen 

att under paragraf 6:15 i stadgan ändra följande: 
• Den är vald som erhållit mer än hälften av de 

avgivna rösterna. Om sådan röstövervikt ej 
nås, skall omröstning ske mellan de två som 
erhållit de flesta rösterna. Vid lika antal röster 
avgör lotten.  

Fri nominering är tillåten utom till 
sektionsordförande, sektionskassör och 
valberedningsordförande. Nomineringsbara till 
sektionsordförande och sektionskassör  är endast 
de som sökt genom sektionens valberedning. 
Nomineringsbara till valberedningens ordförande 
är endast de som sökt genom sektionsstyrelsen. 
att under paragraf 7:1 i stadgan lägga till följande: 
• Valberedningen skall bereda samtliga val till 

sektionens förtroendeposter som förrättas av 
sektionsmötet. Detta gäller ej valberedningens 
ordförande.  

att under paragraf 7:2 i stadgan ändra följande: 
• Valberedningen skall bestå av en ordförande 

samt högst sex övriga ledamöter tillhörande 
sektionen. 

Sektionens nästkommande 
valberedningsordförande väljs av sektionsmötet. 
Valet skall beredas av valberedning. Valet skall 
beredas av sektionsstyrelsen. Valberedningens 
ordförande är ansvarig för rekrytering av övriga 
medlemmar.  
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att under paragraf 9:3  i stadgan lägga till följande: 
Det åligger sektionsstyrelsen att: 
• Bereda val av valberedningens ordförande. 

 

Sektionsmötet beslutar  
att behandla propositionen i sin helhet.  
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen i sin helhet 
 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 

 
§ 13 Motioner 
 
 § 13.1 Baustastensmotionen    Anton Dannetun läser upp motionen 
 

Sektionsmötet beslutar  
att bifalla Bautastensmotionen i sin helhet 

 
        *Motionärerna lämnar sitt bidrag direkt. 
 
 
Mötet ajourneras kl 12.56 till kl 17.15 
 
 
Mötet öppnas igen kl 17.17 av mötesordförande Karl Berg 
 
 
§ 14 Val av nya medlemmar i XP-styrelsen ’13 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Kristoffer Clasén  Kristoffer berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Kristoffer lämnar rummet och diskussionen 
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        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Kristoffer Clasén till ordförande i 
XP-styrelsen ’13 

 
 Kassör:  Robin Holmér  Robin berättar om sig själv och svarar på frågor. 
        Robin lovar att demonstrerar hur en fräs låter 
        om ett år.  
 
        Robin lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Robin Holmér till kassör i 
        XP-styrelsen ’13 
 
 Övriga nominerade: Robin Bergman  Samtliga presenterar sig själva och svarar på  
    Gustav Gräsberg  frågor.  
    Marcus Johansson 
        Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt 
        att välja in samtliga till övriga ledamöter i XP- 
        styrelse ’13 
 
        Sektionsmöte beslutar 
        att hänskjuta invalet av övriga ledamöter till 
        sektionsstyrelsen med fastställande till nästa 
        sektionsmöte 
 
§ 15 Val av nya medlemmar i MGK ’13 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Jakob Sandström  Jakob berättar hur han ska göra grisfesten episk 
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        och svarar på frågor. 
 
        Jakob lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Jakob Sandström till ordförande i 
MGK ’13 

 
§ 16 Val av nya medlemmar i M.A.K. ’13 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Johan Forsgren  Johan berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Johan lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Johan Forsgren till ordförande i 
M.A.K. ’13 

 
 Kassör:  Adam Brandt   Adam berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Adam lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Adam Brandt till Kassör i M.A.K. 
’13 

 
 
 Övriga nominerade: Carl Ericson 
    Sofia Johansson 
    Dennis Norman 
    Alexander Malmberg 
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    Shari Abrahamsen 
 
 Självnominering: Maria Warholm 
 
        Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
        frågor.   
 
        Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sluten omröstning begärd och beviljad.   
 
        Justeringsmännen räknar rösterna.   
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Carl Ericson, Sofia Johansson, 
Dennis Norman, Alexander Malmberg och Shari 
Abrahamsen till övriga ledamöter i M.A.K. ’13 

 
§ 17 Val av nya medlemmar i MISS ’13 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  David Gudmunds  David berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        David lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in David Gudmunds till ordförande i 
MISS ’13 

 
 Kassör:  Andreas Näkne  Andreas berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
         
        Andreas lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
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        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
att välja in Andreas Näkne till kassör i MISS 
’13 

 
 Övriga nominerade: Christoffer Alm 
    Mikkel Hæger 
    Joel Renulf   
 
 Självnominering:  David Löfgren 
 
        Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
        frågor.   
 

Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen. 

 
*Daniel Runvik berättar ett uruselt ”MISS”-
skämt. 

 
Sluten omröstning begärd och beviljad.  
 
Justeringsmännen räknar rösterna.   

         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Christoffer Alm, Mikkel Hæger, Joel 
Renulf till övriga ledamöter i MISS ’13 

 
 
 
§ 18 Val av nya medlemmar i MnollK ’13 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Sofia Granberg  Sofia berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
         
        Sofia lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
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        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
att välja in Sofia Granberg till ordförande i 
MnollK ’13 

 
 Kassör:   Julian Martinsson  Julian berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Julian lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Julian Martinsson till kassör i 
MnollK ’13 

 
 
Enhälligt vald till kassör. 
 
 Övriga nominerade: Lina Wahlström 
    Marcus Johansson 
    Lisa Hanse 
    Mattias Naarttijärvi 
    Isabella Lindholm 
    Kreshnik Rama 
 
Självnomineringar:   Ida Olsson(M)  
    Lisa Wendt(TD)  
    Arez Mohideen(M)  
    Miriam Napadow(TD) 
 

Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
frågor.   

 
Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen. 

 
Sluten omröstning begärd och beviljad.   
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Justeringsmännen räknar rösterna.   
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Lina Wahlström, Marcus Johansson, 
Lisa Hanse, Mattias Naartijärvi, Isabella 
Lindholm, Kreshnik Rama och Lisa Wendt till 
övriga ledamöter i MnollK ’13 

 
§ 19 Verksamhetsberättelser 

 
§ 19.1 MARM 11/12     Emil Ödebrink läser upp verksamhetsberättelsen 

för MARM 11/12  
 

Sektionsmötet beslutar   
 att godkänna verksamhetsberättelsen för 
 MARM 11/12.  

  
§ 20 Revisionsberättelse 

 
§ 20.1 M-Sex 10/11     Revisorerna rekommenderar att lägga M-sex 

10/11 revisionsberättelse till handlingarna. 
 
Sektionsmötet beslutar:    
att enhälligt godkänna revisionsberättelse för 
M-sex 10/11 

 
§ 20.2   Bilman 10/11     Revisorerna rekommenderar att lägga Bilman 

10/11 revisionsberättelse till handlingarna. 
 
Sektionsmötet beslutar:    
att enhälligt godkänna revisionsberättelse för 
Bilman 10/11 

 
§ 21 Ansvarsfrihet 

 
§ 21.1 MARM 11/12     Sektionsmötet beslutar   

        att ge MARM 11/12 ansvarsfrihet. 
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§ 21.2 M-sex 10/11     Sektionsmötet beslutar   

        att ge M-sex 10/11 ansvarsfrihet. 
 

§ 21.3 Bilman 10/11     Sektionsmötet beslutar   
        att ge Bilman 10/11 ansvarsfrihet. 

 
 

§ 22 Övriga frågor      Per undrar angående motionen, från förra mötet, 
         om asterix filmen.  
         M.A.K svarar att det skulle kosta 2000:- att få 
         spela den i runan. 
 

§ 23 Under mötet bordlagda frågor    Inga under mötet bordlagda frågor 
 

§ 24 Josefin       Edvin sjunger superfint 
 
§ 25 Tävling       3:e pris är kinderägg och går till en 
         nyinvald i MISS ’13 
 

         2:a pris är en Asterix video i VHS och går till 
         Juliette i Rustet 
 
         1:a pris är 2 stycken semlor och går till 
         Christoffer i MnollK ’12 
 

§ 26 Kvartalets bus      De inkomna busen är:  
         Saucerbuset, Pantbuset, Tejpbuset, Badbuset, 
         Fugelsangbudet och Helenas hemmabus. 
  

De olika busen ställs mot varandra, en och en, 
och genom utröstning blev Saucerbuset 
vinnaren. 

           
§ 27 Sektionsvisan      Sektionsvisan sjungs av Per Fernlund.  

 
§ 28 Mötets avslutande     Mötet avslutas 01:13 


