MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2018-10-01 #5
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-10-01
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 24:e September kl. 11.30

Närvarande: Joakim Larsson, Erik Panzar, Alexandra Söderholm, Pernilla Gellerman, Sebastian Boström,
Daniel Pettersson, Anton Stjernholm Börjeson
§ 1.Mötets öppnande
Joakim förklarar mötet öppnat kl.11.36.
§ 2.Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: Joakim Larsson

§ 3.Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 4.Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: Anton Stjernholm Börjeson

§ 5.Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: Erik Panzar

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: Godkänna de två
föregående mötesprotokollen #3 och #4

§ 8.Varvet
Joakim:
Föregående vecka:
● Var på Kårutskottsmöte och presenterade verksamhetsplanen
Kommande vecka:
● Arbeta med postspecifikt
Erik:
Föregående vecka:
● Ordförråd om fredagspubar och FuT
Kommande vecka:
● NU möte idag del 2
Pernilla:
Föregående vecka:
● Presenterade budget och bokförde

Mötesordförande

Vid protokollet
____________________
Anton Stjernholm Börjeson

Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Erik Panzar
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Kommande vecka:
● Diskuterat byte av bokföringsprogram
Daniel:
Föregående vecka:
● Bokföra, servat Bruno
Kommande vecka:
● Möte med JGM, formulär på hemsidan, SAMO kickoff
Alexandra:
Föregående vecka:
● Var på programråd där det diskuterades framtiden för programmet och om programmet allmänt.
Nedåtgående trend för ansökande men det är samma i hela Sverige, antar att kullarna är mindre
men det kommer gå upp. Det ska hållas en workshop för den optimala ingenjören, väldigt nyttigt
förra gången. Fler kvinnliga föreläsare, ska göras en extra insats. Vi vill pimpa lokaler, verktyg
som man kan dekorera med, projekt från XP. Utbildningsutskott för Master, anledning till att
dela upp posten Utbildningsansvarig.
Kommande vecka:
● MUU-möte och intervjuer på onsdag.
Anton:
Föregående vecka:
● Valberedningen och hemsidan
Kommande vecka:
● Valberedning och hemsidan.
Sebastian:
Föregående vecka:
● Gick igenom utvärderingarna och diskuterade dem. Låg respons, 19 svar av 52 deltagare och
väldigt spritt i svaren.
Kommande vecka:
● Hur ska vi utveckla detta. Hur vi ska lägga upp det detta året.
§ 9.

Representanter med programledningen (2st) 3/10
Sebastian och Erik är med på mötet med dom som börjat maskin.
Onsdag lunch har vi möte med ITA.

§ 10. Äskningar
Vi har fått in tre st äskningar, två från MALT och en från en privatperson.
MALT vill ha tebjudning i Bulten. Bra äskning som har med allting.
M-styret beslutar att: Godkänna äskning enligt bilaga 1
Mötesordförande

Vid protokollet
____________________
Anton Stjernholm Börjeson

Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Erik Panzar
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Äskning för sångbokssittning där MALT vill få ner biljettpriset.
M-styret beslutar att: Godkänna äskning enligt bilaga 2
MasterMUU har startats upp och de vill hålla en introduktionsmiddag. Bra äskning.
M-styret beslutar att: Godkänna äskning enligt bilaga 3
§ 11.

Instruktioner Näringslivsansvarig och Marm-ordf
Mentorskapsprogrammet och alumner. Sponsråden, vem ska göra vad.
Gemensam överenskommelse behövs men mentorskapsprogrammet i första hand.
Sektionsspons, tryckeri som man kan ta del av.
De som behöver spons har nytta av sponsråden.
Lathundar för spons på hemsida.
Gemensam spons för föreningar beroende på vad de använder.
Alkoholfria alternativ kan man kanske fixa spons för.
Vi kan ha ett sponsråd och fortsätta därifrån.
Uppdatera instruktioner för MARM, revidera igen.
Företag man får kontakta ska stå med i ett dokument.
Diskussionspass där Marmordförande kan närvara där vi kan diskutera Näringslivsansvarigs roll.
Bosse fixat sponsmall.
Alumnansvarig, vill man nå ut med någonting ska man gå igenom honom.

§ 12. Undersökning Sektionsoveraller
Undersökning för intresset av sektionsoverall med google docs på Facebook och utskick via mailchimp.
§ 13. Kickoff
§ 14. Bilder och Plansch
Välja bilder till hemsida.
§ 15. Diskussion
Ha ett möte om galliska. Några representanter från styret. Utvecklingen av galliska.
Styrekalas prelbokat.
§ 16. Veckobrevet
Uppdatering om miniräknare skicka ut med veckobrevet.
Mycket stölder på senare tid, lämna ej värdesaker obevakade, skickar ut informationen med veckobrevet.
§ 17. Övriga punkter

Mötesordförande

Vid protokollet
____________________
Anton Stjernholm Börjeson

Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Erik Panzar
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Vi ska ha ett möte med inspektorn.
Fixa kodlås till skåpsrummen för att förhindra stölder.
Maskinteknologer ska ha access.
§ 18. Under mötet bordlagda frågor
§ 19. Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:19.

Bilagor
1. Äskning - MALT Afternoon Tea i Bulten
2. Äskning - MALT Sångbokssittning
3. Äskning - Masterrepresentanter

Mötesordförande

Vid protokollet
____________________
Anton Stjernholm Börjeson

Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Erik Panzar
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Äskning
Afternoon Tea i Bulten, Maskinsektionen
Bakgrund

Malt önskar äska medel att genomföra ett event i Café Bulten med fokus på te. Siktet är inställt på att
arrangera en traditionell brittisk Afternoon Tea. Evenemanget är tänkt att vara ett unikt inslag i
Maskinstudenteras tillvaro men begränsas nödvändigtvis inte till att enbart genomföras en gång, om fortsatt
intresse skulle finnas för evenemanget.

Syfte och mål

I och med äskningen önskar Malt kunna förmedla brittisk finkultur till ett rimligt pris till studenter vilka i sin
vardag inte nödvändigtvis erfar denna typ av evenemang. Malt hoppas också att detta evenemang med sin
unika karaktäristik kan ge ytterligare djup i vad föreningen står samt verkar för.
Äskningen avser att ansöka om pengar för att täcka kostnader för Café Bultens hyra samt inköp av diverse
olika te-sorter. För att kunna erbjuda ett så lågt pris som möjligt till maskinsektionens studenter ansöker Malt
därför om 1500 kr för hyra till Bulten samt 500 kr för att täcka kostnader för främst te men även för de
tilltänkta tilltuggen, totalt 2000 kr. Resten av kostnaden för tilltugg är det tänkt att biljettpriset skall täcka.
Tanken med evenemanget är ett öppet och inkluderande event för hela maskinsektionen därav önskar vi i
Malt att få ner biljettpriset till symboliska nivåer.

Genomförande

Eventet följer inga direkta klockslag utan är mer av drop-in-karaktär. Detta för att skapa en lugn atmosfär där
man kan komma och gå som man vill och låta närvarande socialisera, njuta utsökt te och ges möjlighet att
utforska denna delen av den brittiska kulturen. En kort introduktion tillika presentation av tesorter och
tilltugg sker givetvis i början av evenemanget.

Tidsplan
Evenemanget är tänkt att genomföras på eftermiddagen på söndag den fjortonde oktober (14/10) i Café
Bulten.

Budgetkalkyl
Intäkter
Äskning
2000 kr
Budgeten är inte komplett utan baseras på äskningssumman.

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar ________________________________
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 2000 kr för
Afternoon Tea!

________________________________
N.N.
Äskningsyrka

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Äskning
Sångbokssittning 2018, MALT
Bakgrund
Maskins sångbokssittning är en tradition på sektionen och tillsammans med Vårbalen en av två
finsittningar som riktar sig till gemene maskinteknolog. Det är ett evenemang som genom allsång, gott
sällskap, god mat och en anledning att klä upp lockar maskinteknologer från alla årskurser, från
grundnivå till master. Det åligger MALT att arrangera sångbokssittningen och vår förhoppning är att
kunna erbjuda en riktigt bra finsittning till de som vill komma, men känner att det är lite för dyrt med
Vårbalen. I år hålls sångbokssittningen på hösten, för att ingen heller ska känna att de väljer mellan
sångboken och Vårbalen och för att sektionsmedlemmarna ska ha en finsittning att se fram emot i
höstmörkret.
Årets sångbokssittning kommer hållas i Kalle Glader, med mat lagad i samarbete med MAT och
toastmastrar från Chalmersspexen, vilket är nytt för sångbokssittningen i båda fallen. MALT hoppas
också kunna ytterligare förbättra kvällen genom fler aktiviteter under sittningen och mingel efter. Alltså
erbjuder vi maskinteknologerna otroligt god mat, två toastmastrar som kan leda sittningen med säker hand
och också underhålla och hjälpa till när deltagarna blir osäkra på melodin, och ytterligare aktiviteter.
Eftersom MALT inte har någon egen budget, inte får några pengar från sektionen annat än vad vi kan
äska, och inte får gå plus på ett arrangemang för att kunna spendera extra på ett annat, till skillnad från
sektionens föreningar och kommittéer, är den enda intäkten till sångbokssittningen biljettintäkterna, om
inte denna äskning godkänns. För att kunna erbjuda en riktigt bra sittning till ett överkomligt pris, så att
alla sektionsmedlemmar som vill kan komma, är ett godkännande av denna äskning därför mycket viktigt.
De beviljade medlen från äskningen kommer alltså gå till att sänka biljettpriset på sittningen, främst med
avseende på maten, vilken vi hoppas ska överträffa tidigare år i och med samarbetet med MAT.
Sittningen riktar sig till, och brukar locka sektionsmedlemmar från alla årskurser, till skillnad från de
flesta andra sittningar på sektionen, och kan därför anses vara till nytta för gemene maskinteknolog.
MALT:s ambition är vidare att satsningen på maten med MAT, spexartoastmastrar, olika aktiviteter, med
mera ska vara, förutom en god tjänst i form av trevnad och underhållning för sektionsmedlemmarna, ett
steg mot att bli en permanent förening på sektionen.

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Syfte och mål
Syftet med äskningen är att sänka priset och bibehålla kvaliteten för att kunna erbjuda en riktigt bra
sångbokssittning till ett pris om 150 kr för sektionsmedlemmarna.
Målet är att så många maskinteknologer som vill ska kunna komma på en så bra sångbokssittning som
möjligt, utan att avskräckas av priset, och utan att sittningens kvalitet heller ska lida av detta.

Genomförande
Sångbokssittningen kommer inledas med en fördrink, som med vädrets tillåtelse hålles utomhus. Därefter
tar vi oss till festlokalen Kalle Glader för en trerätters middag, med mat lagad (i Winden) av MAT i
samarbete med MALT. Deltagarna får önska låtar från Maskins sångbok, och toastmastrarna, vilka är
sittande eller före detta medlemmar i Chalmersspexen, väljer vem som tar upp sången, och kan hjälpa till
med melodi om vissa deltagare är osäkra på denna. Under sittningen kommer MALT och eventuella
puffar sköta servering. MALT planerar också hålla några aktiviteter under sittningens gång, för
deltagarnas underhållning, och eventuellt kommer sittningen övergå till annan aktivitet och/eller mingel
efter.
Deltagarna får själva ta med egen dryck till sittningen, bortsett från fördrink och eventuellt t.ex.
punsh/baileys. Detta är för att kunna erbjuda en bättre sittning med avseende på övriga aspekter, till ett
lägre pris, och för att inte alla uppskattar vin eller öl, som är vanlig måltidsdryck vid sittning. Deltagarna
kan på det sättet själva bestämma sin dricka, och därigenom styra den delen av ”sittningskostnaden” och
också välja den dryck de själva tycker om. MALT har ambitionen att, som föregående år, lämna en
dryckesrekommendation (förra året 2 vin- och 2 ölrekommendationer per rätt) så att deltagarna ska ha
möjlighet att ändå välja en dryck som passar.
Tidsplan
Sittningen kommer hållas fredag den 19 oktober. Inköp görs dagarna före.

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Budgetkalkyl
Nedan följer en preliminär budgetkalkyl. Uppskattat antal biljetter: 100 st (föregående år var det 102 st).
Intäkter
Styck

Totalt

Biljetter
Äskning
Summa intäkter

150 kr

15 000 kr
5 000 kr
20 000 kr

Utgifter
Styck

Totalt

Hyra Kalle Glader
Hyra Winden
Hyra Bruno
Hyra ljud
Porslin, glas
Mat
Dryck (fördrink, kaffe, …)
Dekor
Aktiviteter
Summa utgifter

1 500 kr
0 kr (arr för gemene teknolog)
200 kr
1 000 kr
10 kr
1 000 kr
130 kr
13 000 kr
20 kr
2 000 kr
800 kr
500 kr
20 000 kr

Total balans

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

0 kr

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-24

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar MALT, för att så många maskinteknologer som möjligt ska
kunna komma på sittningen genom ett subventionerat pris,
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 50
kr/person för 100 personer, dvs. ett totalt belopp om 5000 kr, till Maskins
sångbokssittning 2018.

________________________________
MALT genom Henrik Larsson

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-26

Äskning
Middag Mastersrepresentanter, Maskinsektionen
Bakgrund
Tanken är att rekrytera en maskinteknolog från varje årskurs i alla maskins mastersprogram förutom Naval
Architecture and Ocean Engineering. Naval har redan en egen styrelse som sköter utbildningsbevakningen
ute på Lindholmen där de håller till. Undertecknad avser att kontakta maskinteknologer som är intresserade
av att vara mastersrepresentanter för det maskinmastersprogram de läser. Som en första kick-off för dessa
engagerade maskinteknologer så skulle vi vilja själva arrangera en middag i Winden där vi dels kan lära känna
varandra men också prata om hur vi ser på ett kommande sektionsengagemang som mastersrepresentanter.
Frågor som följer kommer att lyftas under middagen, hur sköter vi kommunikationen till våra
mastersstudenter? Vad har vi för gemensamma intressen på mastersnivå, arrangemangsmässigt som
utbildningsbevakning? Hur får vi mastersstudenter mer engagerade i att påverka sina kurser och sin
mastersutbildningen i stort? Hur kan mastersrepresentanterna tillsammans driva en gemensam agenda? Vad
önskar man för samarbete med Maskins Utbildnings Utskott?
Äskningen riktar sig till de tillfrågade personerna om mastersrepresentantsuppdrag. Sju mastersprogram är
inkluderade så det kommer att röra sig om 14 personer, alltså två från varje mastersprogram, en från varje år
på mastern. Undertecknad (som själv läser MPSYS men betalar sektionsavgift till maskin) önskar också vara
delaktig så totala antalet deltagare på middagen är 15 personer. Detta är en enskild satsning för att starta
upp utbildningsbevakning på maskinsektionens mastersprogram.

Syfte och mål
Denna middag är för de kommande mastersrepresentanterna att få en gemensam bild av uppdraget och att
lära känna varandra. Förhoppningsvis kommer det att vara starten på utbildningsbevakning för maskins
mastersprogram. Äskningen borde genomföras för att maskin borde satsa på att kontinuerligt förbättra
utbildning till att bli en utbildning i världsklass. Det går att uppnå med studentinflytande. Med denna äskning
har ni en teknolog som brinner för att vi ska skapa ännu mer studentinflytande över kvaliteten på vår
utbildning. Förhoppningsvis kommer vi alla på kandidatnivå en dag läsa en master på maskin. Det är viktigt
att kvaliteten är precis lika hög på mastern som på kandidatnivån. Därför behöver utbildningsbevakningen
breddas och MUU behöver assistans i sitt redan gedigna arbete. Om denna äskning godkänns så skapas goda
förutsättningar för att de tillfrågade mastersrepresentanterna får en bra första push in i sitt nya uppdrag.

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-26

Genomförande
Planen är att vara i Winden och under en eftermiddag laga en tvårätters till 15 personer av undertecknad. På
kvällen hålla middagen och hålla en workshop inkluderande frågorna ovan.
Winden är tänkt att bokas någon dag mellan den 5:e november och den 20:e november snarast efter ett
eventuellt positivt besked rörande denna äskning. Handling till middagen sker av undertecknad under
förmiddagen samma dag som middagen.

Tidsplan
Läsvecka 1 läsperiod 2 den 5:e november kommer gruppen kallat maskins mastersrepresentanter enligt plan
vara rekryterade. Innan sektionsmöte 2 kommer middagen att hållas och på sektionsmöte 2 kommer alla
som ställt upp på att vara mastersrepresentanter presenteras.

Budgetkalkyl
Intäkter
Äskning
Summa

1400
1400
Kostnade
r

Matkostnad
(60kr/person)
Windenhyra
Summa
Totalt

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

900
500
1400
0

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-09-26

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar maskinteknolog Dennis Norman
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1400 kr för
Middag Mastersrepresentanter.

________________________________
Dennis Norman

Mötesordförande

N.N.
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

N.N.
Telefon
031-202954

N.N.
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

