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 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
 Daniel Runvik  Ludwig Thorson   Simon Blomé Richard Westberg 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte 
 
Plats: HB2 HB2 
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15  Tisdagen den 16 januari kl.12:00 
 
 
§ 1 Mötets öppnande      Daniel Runvik förklarar mötet öppnat kl. 12:01. 

 
§ 2 Adjungeringar      Mikael Enelund, Johan Bankel, Lisa Hanse och  

Lina Wahlström adjungeras in med yttrande- 
och närvarorätt. 
 

§ 3 Val av mötesordförande     Sektionsmötet beslutar att välja Daniel Runvik
        till mötesordförande. 
 

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

 
§ 5 Val av justeringsmän     Sektionsmötet beslutar att välja Simon Blomé 

och Richard Westberg 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:  
att flytta § 14.1 Verksamhetsberättelse M-sex 
11/12 till efter § 10.4 Övriga informerar.  
Att lägga till Klädhängar-motionen till efter        
§ 13.2 Kwakglas-motion. Detta pga. att den av 
misstag glömts att lägga till i den slutgiltiga 
föredragningslistan. 
Att stryka § 15 Revisionsberättelser med dess 
underrubriker § 15.1 M-spel 10/11 och  
§ 15.2 MISS 11 
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Att stryka övriga ledamöter i § 18 Val av 
ledamöter i MARM 13/14 
Att flytta § 22 Val av ledamöter i M-Spels 
styrelse 13/14 till före § 16 Val av 
sektionsrevisorer 
 
Att lyfta in Val av kassör XP-styrelsen 
till efter § 13.3 Verksamhetsplaner för MISS 13 

          
         Sektionsmötet godkänner att lyfta in Val av 

kassör XP-styrelsen med 4/5 majoritet.  
     

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

 
§ 10   Meddelanden  
   § 10.1   Programmet informerar    Mikael Enelund berättar att det kommer vara 

möte om den psykosocialmiljön inom 
programmet. Det har kommit ut en enkät 
angående detta som uppskattas om så många 
som möjligt fyller i. Synpunkter som inte 
kommer fram kan diskuteras med Lilian, Mikael 
eller Martin.  
Ombyggnationen av bakre delen av M-huset 
börjar nu. För att kompensera för de minskade 
arbetsplatserna så har grupprum, belägna i 
källaren i HB, öppnats.  
Stipendier kan sökas fram till den 3 maj och ska 
skickas till Lilian.  
Masterinfo den 24:e för 2:or och 3:or i Ha1 och 
utställning i studiehallen. Och information om 
valbara kurser för 2:orna samma vecka. 

 
 
   § 10.2   Kårledningen informerar    Jonas Björkman ,vSO i kårledning, berättar att 

det är byggveckor i bastun och att det är Cortege 
om en vecka.  
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På lördag är det inval av nya kårledningen och 
om två veckor är det val till fullmäktige.  

 
 
   § 10.3   M-styret informerar     Martin berättar att han ska gå på fysisk rond. Så 
     om det finns synpunkter så ska man maila 
     vo@mtek.chalmers.se 
     Vill även tacka MnollK för den goda maten. 
 

Erik berättar att vi har varit på konferens och det 
var kul. 
 

     Camilla berättar att bankkostnaderna är sänkta 
     men ska undersöka ett eventuellt bankbyte.  
 

Edvin berättar att styrelsen arbetar för att knyta 
ihop säcken och tackar än en gång för maten.  
 
Linn berättar att MARM har lite saker på gång. 
Det är CV gransking på torsdag. 
Masterföreläsning med sustainable energy 
systems och företag.  
Sen eventuellt casekväll och studiebesök. 
 
Ludwig berättar att hemsidan är på gång att 
uppdateras. 

 
Oskar berättar att MUU, under 
utbildningsveckorna, stod utanför bulten 
tillsammans med SAMO för att svara på frågor 
och diskutera utbildningen.  
Gyllene pekpinnen kommer snart att delas ut. 
XP har tagit fram en fin modell på 
bautastenstavlan som ska sättas upp i winden 
med plaketter, som kostar 500 :- .  
Har varit i kontakt med Kent och hört med 
akademiska hus och därifrån fått skisser på hur 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2013-04-16 
 
   

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

den kan tänkas se ut. Problemet är att grunden 
måste vara 1 m djup.   

     
 
   § 10.4   Övriga informerar      Erik berättar om kandidaterna till fullmäktige 
     för APG. Berättar även att det snart är val 
     och informerar hur valet kommer gå till.  
     Det är bara att fråga om man undrar något.  
     Valet öppnar imorgon kl 12:00 
 

XP-styrelsen har silversmideskurs imorgon. Det 
kostar 200 kr och anmälan sker via mail och 
betalas på plats.  
P.g.a. ombyggnationen har de flyttat sitt kontor 
och finns via mail eller i deras förråd som ligger 
i källaren närmast ytterdörren.  

 
     M-ord kör twitter detta möte igen.  
 

MGK berättar att grisfesten kommer bli den 4:e 
juni. 

 
     MnollK säger att man kan söka phadder fram 
     tills söndag denna veckan.  
 

M-sex berättar att nya M-sex kommer hålla CM 
i gasque den 27:e och det kommer säljas 
biljetter på byggplatsen men även på maskin 
och TD.  

 
§ 11 Verksamhetsberättelser 
       § 11.1 M-sex 11/12 Martin Ljungberg läser upp verksamhetsplanen 

för M-sex 11/12 
  
         Sektionsmötet beslutar   
         att godkänna verksamhetsberättelsen för M-sex 
         11/12. 
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§ 12 Propositioner 

 
 § 12.1  Valberedning av valberedningsordförande Detta är andra läsnings som måste tas på två 

följande sektionsmöten för att den ska 
godkännas. 
      

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

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 
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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.  

att under paragraf 9:3  i stadgan lägga till följande: 
Det åligger sektionsstyrelsen att: 

• Bereda val av valberedningens ordförande. 

 
Sektionsmötet beslutar  
att godkänna propositionen 
 
Beslutet anses taget med 2/3 majoritet 
 

 
   § 12.2  Programrådssuppleanter   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 godkänna propositionen 
 
Beslutet anses taget med 2/3 majoritet. 
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  § 12.3  Uppdelad nollning     Edvin läser upp propositionen 

         
Med ovanstående som bakgrund yrkar 
Maskinteknologsektionens styrelse 

 
att MnollK, sektionen och sektionsstyrelsen 
fortsätter vara lyhörda i frågan. 

 
att MnollK, sektionen och sektionsstyrelsen i 
framtiden är uppmärksam så kvaliteten på 
nollningen fortsätter hålla en hög standard och 
agera ifall denna mot all förmodan skulle brista. 
      
Det inkommer två tilläggsyrkande från Per 
Fernlund och Johan Bondesson 
 
• att sektionsstyrelsen utför fortsatt utredning 

som presenteras sektionsmöte 2   
 

• att utvärderingen skall presenteras i en 
rapport med både en kort och långsiktig plan 
samt vision 

 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla att MnollK, sektionen och sektionsstyrelsen 
fortsätter vara lyhörda i frågan. 
 
att bifalla att MnollK, sektionen och sektionsstyrelsen i 
framtiden är uppmärksam så kvaliteten på nollningen 
fortsätter hålla en hög standard och agera ifall denna mot 
all förmodan skulle brista. 
 
att bifalla att sektionsstyrelsen utför fortsatt utredning 
som presenteras sektionsmöte 2   
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att bifalla att utvärderingen skall presenteras i en 
rapport med både en kort och långsiktig plan samt vision  

 
Mötet ajourneras kl 12.56 till kl 17.15 
 
 
Mötet öppnas igen kl 17.31 av mötesordförande Daniel Runvik 
 

 
    § 12.4  Revidering av Husansvarig   Erik läser upp propositionen 

Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret  

att i Reglementet 9:2 ändra följande: 

Övriga ledamöter i sektionsstyrelsen är: 

• Utbildningsansvarig 

  • Näringslivsansvarig 

• Informationsansvarig 

• Husansvarig Intendent 

att i Reglementet 9:3 ändra följande: 

från: 

Sektionsstyrelsens husansvarig åligger att: 

 •  ansvara för att sektionsbilen Bruno är i 
brukbart skick.  

 •  ansvara för att uthyrning av 
sektionsbilen Bruno sker på lämpligt sätt.  

 •  ansvara för all ekonomi kopplad till 
Bruno, denna kassa ligger dock under 
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sektionen.  

•  ansvara för att sköta de vardagliga 
uppgifter som krävs gällande lokaler 
kopplade till maskinteknologssektionen 
och maskins utbildningsprogram.  

 
till: 

Sektionsstyrelsens Intendent åligger att: 

•  ansvara för att sektionsbilen Bruno är i 
brukbart skick, dess uthyrning och dess 
ekonomi.  

•  ansvara för den långsiktiga utvecklingen 
av sektionens materiella tillgångar, såsom 
Bruno och Winden. 

Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen i sin helhet  

      
§ 13 Motioner 
 
 § 13.1 MnollK-motion    Anton Dannetun läser upp motionen 
 
        Edvin läser upp yttrande om MnollK-motion 
 

Öppen diskussion 
 
Sektionsmötet beslutar att sätta sträck i 
debatten. 

Antons yrkande ställs mot sektionsstyrelsens 
yrkande.  
 
Votering begärd. 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2013-04-16 
 
   

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

 
Sektionsmötet beslutar  
att avslå MnollK-motionen  

 
 § 13.2 Kwakglas-motion    Anton Dannetun läser upp motionen 
 
        Edvin läser upp sektionsstyrelsens yttrande.  
         
        Öppen diskussion  
 
        Anton och Simon lämnar in tilläggsyrkande. 

Ändringsyrkande lämnas in. 
Beslut om yrkande om vart pengarna ska 
komma ifrån. 
Windengruppen mot windenfonden. 
Windengruppen beslutas.  
 
Beslut om yrkande om det ska sättas en budget 
på 2000 kr eller köpa 6 glas.  
Det beslutas att det ska sättas en budget på 2000 
kr. 

 
Sektionsmötet beslutar  
att godkänna att Winden-gruppens budget finansierar 
inköpet 
 
att godkänna att Kwak-glasen får brukas av den som 
köper en  
 
att godkänna Kwak på en pub anordnad av 
Maskinteknologsektionen emot att köparen pantar in sin 
fotolegitimation och gärna sin vänstersko i baren 
 
att godkänna att den teknologen som tappar bort eller 
har sönder ett Kwak-glas endast får tillbaka sin vänstra 
sko och fotolegitimation om den står för inköpskostnaden 
av ett nytt glas 
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att godkänna att ölchefen i Rustmästeriet har ansvar 
för Kwak-glasen, inklusive inköp och förvaring 
att sätta en budget på 2000 kronor exklusive frakt för att 
köpa glas för 
 
att godkänna tilläggsyrkandet att inköpet skall 
vara gjort innan 1 september 2013 
 
att godkänna tilläggsyrkandet att Rustet försöker få 
spons av Kwak för att eventuellt få glas billigt eller gratis 

  
 § 13.3 Klädhängar-motion    Klädhängar-motionen faller då ingen på mötet 

lyfte motionen. 
 
§ 14 Verksamhetsplaner 

 
§ 14.1 M.A.K. 13      Johan Forsgren läser upp verksamhetsplanen för 
         M.A.K. 13 
 
         Tilläggsyrkande till verksamhetsplanen.  
 

att under LP 1 anordna maskinmästerskapen i 
häfv 

 
         Beslutar att bifalla tilläggsyrkandet 
 

       Sektionsmötet beslutar  
att godkänna verksamhetsplanen för M.A.K. 13 
med tilläggsyrkande 

 
§ 14.2 MnollK 13      Sofia läser upp verksamhetsplanen för MnollK 
         13 
 

       Sektionsmötet beslutar  
att godkänna verksamhetsplanen för MnollK 13 
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§ 14.3 MISS 13      David Gudmunds läser upp verksamhetsplanen 
         för MISS 13 
 

       Sektionsmötet beslutar  
att godkänna verksamhetsplanen för MISS 13 

 
 
§ 15  Val av Kassör i XP-styrelsen 13/14   Gustav Gräsberg nominerar sig. 
 

Gustav presenterar sig själv. Och drar en 
snuskig alla-barnen-historia.  
Gustav lämnar rummet och diskussionen lämnas 
öppen. 
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
att välja Gustav Gräsberg som kassör i XP-
styrelsen 13/14  

 
§ 16 Val av ledamöter i M-Spels styrelse 13/14   

 Ordförande:      Jonas Törnqvist självnominerar sig 
 

Jonas berättar om sig själv. Och svarar på 
frågor. 
 
Jonas lämnar rummet och diskussionen lämnas 
öppen. 
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
att välja Jonas Törnqvist som ordförande i M-
Spels styrelse 13/14 

 
Kassör:      Adam Andersson självnominerar sig 
 
       Adam berättar kort om sig själv och svarar på 

frågor.  
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Adam lämnar rummet och diskussionen lämnas 
öppen. 
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
att välja Adam Andersson som kassör i M-Spels 
styrelse 13/14 

 
§ 17 Val av sektionsrevisorer 

Valberedningen nominerar: 
Ordinarie revisor: Erik Hansson   Erik Hansson presenterar sig själv och Fredrik 
Ordinarie revisor: Fredrik Granum  Och svarar sedan på frågor.  
 
 
       Erik lämnar rummet och diskussionen lämnas 

öppen 
 

       Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
att välja Erik Hansson och Fredrik Granum till 
ordinarie revisorer 13/14 

 
Suppleant:  Jens Pettersson   Jens presenterar sig och svarar på frågor.  
 
       Jens lämnar rummet och diskussionen lämnas 

öppen. 
 

      Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
att välja Jens Pettersson som revisorssuppleant 
13/14 

 
Mötet ajourneras kl 19.21 till kl 19.31 
 
 
Mötet öppnas igen kl 19.32 av mötesordförande Daniel Runvik 
 
§ 18 Val av ledamöter i M-Styret 13/14 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Mårten Agnesson  Mårten berättar kort om sig själv och svarar 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2013-04-16 
 
   

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

        på frågor. 
 
        Mårten lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Mårten Agnesson till ordförande i 
M-Styret 13/14 
 

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

att välja in Gabriella Hjält till Kassör i M-Styret 
13/14 
 

 Vice ordförande: Juliette Utbult  Juliette berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Juliette lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Juliette Utbult till vice ordförande i 
M-Styret 13/14 
 

 Husansvarig:  Johan Bondesson  Johan berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Johan lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
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att välja in Johan Bondesson till Husansvarig i 
M-Styret 13/14 

 
 Utbildningsansvarig: Anna Dean   Anna berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Anna lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Anna Dean till Utbildningsansvarig i 
M-Styret 13/14 

 
 Informationsansvarig: Simon Öberg  Simon berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Simon lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen.  
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Simon Öberg till 
Informationsansvarig i M-styret 13/14 

 
 Näringslivsansvarig: Niklas Karlsson  Niklas berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Niklas lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Niklas Karlsson till 
Näringslivsansvarig i M-Styret 13/14 

 
§ 19 Val av nya medlemmar i MARM 13/14 
Valberedningen nominerar: 
 Kassör:  David Elofsson  David berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
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        David lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in David Elofsson till Kassör i MARM 
13/14 
 

§ 20 Val av nya medlemmar i M-ord 13/14 
Valberedningen nominerar: 
 Chefredaktör:     Hanna Lindahl självnominerar sig. 
 
        Hanna berättar kort om sig själv och svarar på 
        frågor. 
  
        Hanna lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Hanna Lindahl till chefredaktör i M-
ord 13/14 

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

att välja in Jakob Sandström till kassör i M-ord 
13/14 

 
 Fotoansvarig:      Isak Johnsson självnominerar sig 
 
        Isak berättar kort om sig själv och svarar på 
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        frågor. 
  
        Isak lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Isak Johnsson till fotoansvarig i M-
ord 13/14 

 
 Övriga ledamöter: Adam Pluto 
    Julia Abrahamsson 
 
 Självnomineringar: Martin Granlund  Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
    Erika Liljeros    frågor. 
    Anders Dahl  
    Lina Frödell   Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Adam Pluto, Julia Abrahamsson, 
Martin Granlund, Erika Liljeros, Anders Dahl 
och Lina Frödell till övriga ledamöter i M-ord 
13/14 

 
§ 21 Val av nya medlemmar i M-sex 13/14 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Emil Baumer   Emil berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
         
        Emil lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Emil Baumer till ordförande i M-sex 
13/14 

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

att välja in Daniel Pitulia till kassör i M-sex 
13/14 

 
 Övriga ledamöter: Theodor Pålsson  Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
    Hedvig Olsson  frågor.  
    Sofia Malmsten 
    Nils Svensson   Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
    Lovis Göthberg  lämnas öppen. 
    Sofia Börjesson 
        Sluten votering begärd och beviljad. 
 Självnomineringar:  Ida Olsson 
        Justeringsmännen räknar rösterna. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Theodor Pålsson, Hedvig Olsson, 
Sofia Malmsten, Nils Svensson, Lovis Göthberg 
och Sofia Börjesson till övriga ledamöter i M-
sex 13/14 

 
§ 22 Val av nya medlemmar i Rustmästeriet 13/14 
Valberedningen nominerar: 
 Ordförande:  Niklas Hidman  Niklas berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
         
        Niklas lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Niklas Hidman till ordförande i 
Rustmästeriet 13/14 
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 Kassör:   Malin Settergren  Malin berättar kort om sig själv och svarar 
        på frågor. 
 
        Malin lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Malin Settergren till Kassör i 
Rustmästeriet 13/14 

 
 Övriga ledamöter: Ellen Frick   Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
    Erik Kvarnström  frågor. 
    Viktor Persson 
    Pontus Johansson  Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
    Anders Johansson  lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Ellen Frick, Erik Kvarnström, Viktor 
Persson, Pontus Johansson och Anders 
Johansson till övriga ledamöter i Rustmästeriet 
13/14 

  
§ 24 Val av ordförande i valberedningen 13/14  Sektionsmötet beslutar  

         att bordlägga Val av ordförande i 
         valberedningen 13/14 till höstmöte 1 2013 

 
§ 25 Val av övriga sektionsfunktionärer 

Vice fanbärare:      Rebecka Larsdotter och Johan Bondesson  
Vice fanbärare:      självnominerar sig.  
 

        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
att välja Rebecka Larsdotter och Johan 
Bondesson till Vice fanbärare 13/14 

 
§ 26 Övriga frågor      Inga övriga frågor 

 
§ 27 Under mötet bordlagda frågor    Inga under mötet bordlagda frågor 
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§ 28 Josefin       Edvin och Mårten sjunger Josefin och ser söta ut 
         ihop. 
 
§ 29 Tävling       3:e pris är en trisslott och går till en i MISS 
 

2:a pris är ett 6-pack folköl och går till Simon 
Örberg och Gustav Gräsberg 

 
1:a pris är massa godis och går till en nyinvald i 
MARM 

 
§ 30 Kvartalets bus      Sektionen busar med M-spel, styrets 

         väckningsteknik och fastlimmat passerkort bus.  
 
         De ställs mot varandra.  
           

Sektionen busar med M-spel blir utsedd till 
kvartaletsbus.     
   

§ 31 Sektionsvisan      Sektionsvisan sjungs av Rebecka Larsdotter 
 
         *M-styret sjunger Sarek 

 
§ 32 Mötets avslutande     Mötet avslutas 23:25 


