
 
 
 
 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-27 #51 
 

 
 
 Mötesordförande                                                Vid protokollet            Justeras 
 
 __________________                                  ____________________                                 ___________________ 
Moa Ekdal                                  Jonathan Sjölander           Jonna Bengtsson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-05-27 
 
Plats: Skypekonferens 
Tid: Söndag den 27 maj kl. 17:00 
  
Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, 

Måns Medin  
 

§ 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.17:05 
 

§ 2. Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande 
  

§ 3. Adjungeringar  Inga adjungeringar  
 

§ 4. Val av sekreterare Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare  
    

§ 5. Val av justeringsperson           Styrelsen beslutar att: välja Jonna Bengtsson till justerare                 
 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 

  2018-05-21 Styrelsemöte #50 
            

 
 

§ 8. Äskningar 
    6649,88 kr kvar i årets äskningsbudget att distribuera över 
    12 olika äskningar. Då resurser inte räcker till för  
    godkännande av alla prioriteras dem efter hur mycket nytta 
    de kommer ha för gemene maskinteknolog.  
  
 

a. Äskning #15 MM i Bågskytte   Borde ha högre anmälningsavgift än 50 kr hellre än att äska 
    för 4000 kr 
    Då budgeten är så pass begränsas yrkar styrelsen på avslag 
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #15 MM i Bågskytte 
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b. Äskning #16 Bultsax Intendent   Förslaget anses dyrt för maskinsektionen 
    Bultsax bör hålla länge och kommer att bli stresstestade när 
    70st lås ska klippas inför sommaren 
    Alternativa bultsaxar förslås till Rustmästeriet och lämplig 
    summa godkänns 
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #16 Bultsax Intendent från konto ’M-Styret I’ (1930) om 
299 kr för inköp av en ny bultsax 
 

c. Äskning #17 Verktyg Rustmästeriet Finns att låna från XP och finns ingen anledning att köpa 
    in en extra uppsättning verktyg i dagsläget 
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #17 Verktyg Rustmästeriet 
 

d. Äskning #18 Hyllor till Winden förrådet  Är mycket stökigt i förrådet idag och nya hyllor hade hjälpt 
    organisera  
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #18 Hyllor till Winden förrådet från konto ’M-Styret I’ 
(1930) om 1045 kr 
 

e. Äskning #19 Förkläden till Rustet   Borde köpas in till Winden köket annars går de under  
    profilkläder 
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #19 Förkläden till Rustet 
 

f. Äskning #20 Skyddsskor XP   De anses nödvändigt att komplettera nuvarande förrådet 
    med fler storlekar på skyddsskorna 
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #20 Skyddsskor XP från konto ’M-Styret I’ (1930) om 
1194 kr för inköp av skyddsskor i olika storlekar 
 

g. Äskning # 21 Decibelmätare XP   Är nödvändigt för nya bestämmelser från kåren gällande 
    arrangemang på campus med musik 
    Styrelsen uppskattar att XP vill ta på sig administrativa  
    ansvaret för decibelmätaren 
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning # 21 Decibelmätare XP från konto ’M-Styret I’ (1930) 
om 1549 kr för inköp av en decibelmätare  
     

h. Äskning #22 Borr XP    Sektionsmedlemmarna behöver upplysas om att borr  
     finns att låna från XP för att motivera denna äskning 
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #22 Borr XP från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1475 kr 
för inköp av nya borr under förutsättningen att slagborren annonseras till maskinsektionens 
medlemmar   
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i. Äskning #23 Kamerastativ   Styrelsen anser att kamerastativet skulle vara alla  
    sektionsmedlemmar behjälplig  
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #23 Kamerastativ från konto ’M-Styret I’ (1930) om 448 
kr för inköp av ett kamerastativ  
     

j. Äskning #24 Högtalare till MnollK   Deras gamla högtalare funkar men de behöver en med  
    längre batteritid 
    Bör kolla över om batteritiden är som utlovad med den  
    nuvarande högtalaren och även gällande garantier  
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #24 Högtalare till MnollK 
 
 

k. Äskning #25 ZMART app   Är en bra idé som gynnar sektionsmedlemmarna  
    långsiktigt men finns inte pengar kvar i budgeten för detta 
    verksamhetsår 
    Osäkerhet i budgetkalkylen för projektet då offerten och 
    dylika besked från intressenter inte är inne  
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #25 ZMART APP  
 

l. Äskning #26 Maskinställ   Finns inte 14 400 kr kvar i årets äskningsbudget 
Styrelsen beslutar att: avslå Äskning #26 Maskinställ  
      

 
§ 9. Övriga punkter    Inga övriga punkter 

 
 

§ 10. Under mötet bordlagda frågor   Inga bordlagda frågor 
  

  
§ 11. Mötets avslutande Mötet avslutades 18:57 
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Bilagor 
1. Äskning #15 MM i Bågskytte 
2. Äskning #16 Bultsax Intendent 
3. Äskning #17 Verktyg Rustmästeriet 
4. Äskning #18 Hyllor till Winden förrådet 
5. Äskning #19 Förkläden till Rustet 
6. Äskning #20 Skyddsskor XP 
7. Äskning # 21 Decibelmätare XP 
8. Äskning #22 Borr XP 
9. Äskning #23 Kamerastativ 
10. Äskning #24 Högtalare till MnollK 
11. Äskning #25 ZMART app 
12. Äskning #26 Maskinställ 
 

 



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-05-22 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
        
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
 

Maskinmästerskap i Bågskytte , Maskinsektionen  
 
Bakgrund  
Vi i MISS18 har planerat ett MM(maskinmästerskap) inom bågskytte. Som förening, MISS, vill vi främja 
en god hälsa, men vi i MISS18 vill även kunna erbjuda en variation av sporter som är utöver det vanliga. 
Sporter som fotboll, innebandy är sporter som är relativt lättillgängliga, som även majoriteten av 
sektionens studenter har prövat på. Därför vill vi kunna erbjuda en ny aktivitet och upplevelse till den 
trötta studentens triviala vardag. Bågskytte är en jämförelsevis ovanlig sport, och vi tror att det kommer 
bli högt uppskattad 
Bägskytte är även relativt oberoende av personens fysiska förmågor, utan kan utövas av princip alla. 
Detta begränsar då alltså inte för de mest atletiska studenterna, utan är åtkomlig för alla studenterna.  
 
 
Syfte och mål  
 
Målet m ed detta MM är att kunna erbjuda sektionen att prova på sportaktiviteter som man inte träffar på 
varje dag.  
 
Genomförande  
 
Vi i MISS18 kommer boka och arrangera ett pass hos BS Gothia  

Tidsplan  
 
Maskinmästerskapet kommer hållas under LP1, därför önskar vi att kunna boka och planera innan LP1  
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Budge tka lkyl  
 Intäkter  
  
           
Äskning  4000 
 
Anmälnings  
avgift från oss  
 
Estimering på 
antal 
anmälningar  

50 
 

20 

Summa  
4000+20*50

=5000 
  
 Kostnader  
Anmälnings  
avgift från  
BS Gothia  
 

 250kr per 
person  

  
  
  
Summa  5000 
Totalt  0 
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Yrkande  
Med ovan  som  bakgrund yrkar MISS18 
 
att  M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M -Styret I’ (1930) om 4000 kr för 

Maskinmästerskap i Bågskytte 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka  
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Bultsax, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
I och med att jag är intendent och har hand om skåpen på maskinsektionen är det även jag som kommer 
klippa de flesta låsen om det behövs. I nuläget är det cirka 70 lås som måste klippas på grund av de nya 
direktiven från GDPR. Eftersom den nuvarande bultsaxen är gammal och inte riktigt klipper som den ska 
tycker jag att det är viktigt med en ny bultsax som klipper ordentligt då det är ca 70 lås som ska klippas 
och det kommer minska arbetsbördan väldigt mycket. 
 
Syfte och mål 
Syftet med denna äskning är att göra det mycket lättare att klippa framförallt de 70 skåp som ska klippas 
under sommaren men även underlätta arbetet i framtiden för intendenten. 
 
 
Genomförande  
Eftersom att det är så pass många skåp som ska klippas och tanken är att den nya bultsaxen ska hålla i 
flera år framåt så tänker jag att man beställer hem en likadan bultsax som finns nu då den fungerat och i 
flera år. 

Tidsplan 
Planen är att beställa den nya bultsaxen så snabbt som möjligt för att sedan kunna klippa låsen under 
sommaren. 
 

Budgetkalkyl  
Den bultsaxen som jag har i åtanke att köpa är en Bahco 4559-30 (Länk till sidan) och kostar 1974kr i 
nuläget från bygghemma.se och har ingen fraktkostnad. Detta likadan bultsax som har använts tidigare 
som fungerat länge och bra. 

https://www.bygghemma.se/verktyg-och-maskiner/handverktyg/tang-och-sax/bultsax/bultsax-bahco/p-731464-728678?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kbyAMzVygaPKpTixu2dlErWQEmcipkbgr3BclNxPH6XLWqRJ2ULzd0hoCkoUQAvD_BwE
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 Intäkter 
  
           
Äskning 1974 
  
Summa 1974 
  
 Kostnader 
Inköp av Bahco 
4559-30  1974 

                  
  
  
Summa 1974 
Totalt 0 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”Rustmästeriets intendent” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1974 kr för 

inköp av bultsax. 
 
 
________________________________ 
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Verktyg, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Vi i Rustet har ju hand om maskins gemensamma lokaler och då behöver vi fixa saker till dem. Just nu 
har vi väldigt lite verktyg för att göra detta, tidigare år har tagit med verktyg hemifrån. Det vill vi slippa 
behöva göra så vi vill införskaffa fler verktyg, just nu har vi nästan bara en slagborrmaskin.  
 
Syfte och mål 
Att ha verktyg för att kunna fixa saker som går sönder i maskinsektionens lokaler. 
 
Genomförande  
Vi vill köpa ni fler verktyg och vilket är bara att åka och köpa. 

Tidsplan 
Detta ska inköpas efter tentorna men före motagingen, alltså under sommaren.  
 

Budgetkalkyl 
Detta är vad jag har märkt att vi har saknat under de månaderna sen vi blev invalda. 
 
Helst denna då det är en smidig skruvdragare med två batterier för 1499 kr 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-
skruvdragare/borrskruvdragare-060252/#tab02  
 
Denna funkar med men är inte lika smidig och har bara ett batteri för 999 kr 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-
skruvdragare/borrskruvdragare-000313/#tab02  
 
Bitssats för 100 kr 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bits-och-
bitssatser/bitssatser/bitssats-172014/  
 
 
 

https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-skruvdragare/borrskruvdragare-060252/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-skruvdragare/borrskruvdragare-060252/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-skruvdragare/borrskruvdragare-000313/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/skruvdragare/batteridrivna-skruvdragare/borrskruvdragare-000313/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bits-och-bitssatser/bitssatser/bitssats-172014/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bits-och-bitssatser/bitssatser/bitssats-172014/
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Tumstock 30 kr 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/matinstrument/matverktyg/mattstockar/meterstock-
029042/  
 
Finns det mer pengar hade det varit bra en komplett verktygslåda om det finns pengar över, här är två 
billigare alternativ med det mesta man behöver. Dessa räknar jag inte med i kostnaden utan bara det 
ovanför som är mer prioriterat 
 
Jula 499 kr med 50 delar 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/verktygssatser/blandade-
verktygssatser/verktygslada-141036/  
 
Biltema 629 kr med 86 delar  
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Verktygslada/Verktygslada-86-delar-
2000034917/  
 
Intäkter 
 
Äsknig 1654 
Summa 1654 
 
 Kostnad 
Skruvdragare  1499 
Bitssats  100 
Skruvmejsel  25 
Tumstock  30 
Summa  1654 
Total  0 

https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/matinstrument/matverktyg/mattstockar/meterstock-029042/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/matinstrument/matverktyg/mattstockar/meterstock-029042/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/verktygssatser/blandade-verktygssatser/verktygslada-141036/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/verktygssatser/blandade-verktygssatser/verktygslada-141036/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Verktygslada/Verktygslada-86-delar-2000034917/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Verktygslada/Verktygslada-86-delar-2000034917/
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustet 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 
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Hyllor till Windenförrådet, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Det är svårt att hålla ordning i Windens förråd eftersom det saknas hyllor att lägga saker på, mycket ligger 
på golvet. Att sätta upp några hyllor längs med ena väggen hade gjort det mycket lättare att hålla ordning 
i förådet, speciellt när andra föreningar också har saker där.  
 
 
Syfte och mål 
Att förbättra ordningen i Windenförrådet  
 
Genomförande  
Hyllor ska köpas på Ikea samt lite monteringstillbehör som inhandlas på något byggvaruhus. Vi i Rustet 
monterar och fixar allt.  

Tidsplan 
Detta ska göras efter tentorna och före mottagningen så någon gång under sommaren, eftersom 
mottagningen är en hektiskt tid då Winden är mycket uthyrd och då behöver det vara bara ordning där så 
allt flyter på smidigt. 

Budgetkalky 
5 hyllor på 179 kr styck https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S39031411/#/S39031411  
 
Samt monteringstillbehör som skruv och plugg på 150 kr 
 
Äsknig 1045 
Summa 1045 
 
 Kostnad 
Hyllor 895 
Skruv m.m. 150   
Summa 1045 
Totalt 0 

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S39031411/#/S39031411
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustet 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 
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Förkläden, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Som det ser ut nu så lagar vi (Rustet) mat under pubrundan i våra ovar eftersom vi alla som jobbar måste 
ha enhetliga kläder för att servera alkohol. Dessa är inte rena och enligt lag så måste man ha rena kläder 
när man lagar mat till försäljning. Så då tänker vi att det hade varit bra att ha ett förkläde som man tar på 
sig när man är i köket. Vi skulle vilja ha förkläden med tryck på som vi även kan använda under andra 
evenemang så som tisdagslunch så ser man att det är vi från Rustet som gjort maten (vi har inte på oss 
ovar under tisdagslunchen pga. hygieniska själ).  
 
Syfte och mål 
Vi vill förbättra hygienen i köket vilket är viktigt  
 
Genomförande  
Vi ska bara beställa förkläden och tryck kostade inte mycket mer. Ett förkläde med tryck kostar 189 sen 
är det mängdrabatt. Vi skulle vilja ha ett var men blir kostnaden för stor kan vi nöja oss med 4 st.  

Tidsplan 
Förklädena kommer vi använda under hela vårt aktiva år 

Budgetkalky 
Ett exempel på hur förklädena kommer se ut 
https://www.spreadshirt.se/designa-sjalv?basket=c7c22b7c-6df2-4c29-87a6-
83d82df51a6a&basketItem=7e36891c-535d-4737-9c68-4e3ad9c4a06a&product=506840737  
  
Intäkter 
Äsknig 1295 
Summa 1295 
 
 Kostnad 
7 Förkläden inklusive mängdrabatt 1176 
Frakt   119 
Summa   1295 
Totalt   0 

https://www.spreadshirt.se/designa-sjalv?basket=c7c22b7c-6df2-4c29-87a6-83d82df51a6a&basketItem=7e36891c-535d-4737-9c68-4e3ad9c4a06a&product=506840737
https://www.spreadshirt.se/designa-sjalv?basket=c7c22b7c-6df2-4c29-87a6-83d82df51a6a&basketItem=7e36891c-535d-4737-9c68-4e3ad9c4a06a&product=506840737
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 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustet 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 



      BESLUTSUNDERLAG  
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 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
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Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 

Äskning 
 

Skyddskläder till Prototyplabbet, eXPerimentverkstaden 
Chalmers 
 
Bakgrund 
 
I metallverkstaden är det krav på skyddsskor med stålhätta. Alla som blir medlemmar i XP har ej eller är inte sugna 
på att skaffa skyddsskor för arbete i Prototyplabbet. Därför skulle vi vilja köpa in sex stycken låneskor i varierande 
storlekar, för att komplettera de låneskor vi redan har, så att de skulle passa alla. Att tappa ett tungt arbetsstycke 
eller en delningsdocka på fötterna så skall skorna ta den mesta smällen. 
 
Syfte och mål 
Inköp sex par skyddsskor (strl. 36, 37, 39, 41, 43, 45). Det är farligt i arbetsmiljösynpunkt att arbeta i verkstad utan 
rätt skor. 
 
Genomförande  
Skorna är den billigaste modellen som finns på Jula. Tanken är att de endast ska vara låneskor och då 
köpes de billigaste möjliga in. 

Tidsplan 
Skorna köps in under sommaren och skall finnas på plats i verkstaden innan LV1, LP1 HT 2018. 
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Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 

Budgetkalkyl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 1194 
  
Summa 1194 
  
 Kostnader 
Skor 6st  1194 
                  
  
  
Summa 1194 
Totalt 1994 



      BESLUTSUNDERLAG  
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 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”namn/förening” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 



      BESLUTSUNDERLAG  
20ÅÅ-MM-DD 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 

Äskningsmall 
 

Decibelmätare för utlåning genom eXPerimentverkstaden 
 
Bakgrund 
 
Den 22 maj 2018 kom det till eXPerimentverkstadens kännedom att det kommer råda nya krav från högskolan och 
kårledningen på ljudnivån under arrangemang. Då M-styret föreslår att berörd förening och kommittéer hyr en 
decibelmätare ifrån LOB-gruppen anser eXPerimentverkstaden att sektionen bör äga en egen decibelmätare.  
Denna lånas förslagsvis ut genom eXPerimentverkstaden som redan har rutiner på plats för att utlåna ut div 
utrustning.  

Syfte och mål 
Att arrangerande föreningar, kommittéer (men inte endast) skall ha tillgång till en decibelmätare efter behov för att 
säkerställa att alla arrangemang rättar sig efter dom nya riktlinjerna. 
 
Genomförande  
eXPerimentverkstaden köper in en decibelmätare, sköter det ev underhåll som kan tänkas behövas och lånar ut den 
till arrangerande föreningar, kommittéer m.m.   

Tidsplan 
Decibelmätaren inhandlas under sommaren och skall finnas tillgänglig för berörda parter en vecka innan 

mottagningen 2018 påbörjas. 
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412 96 Göteborg 
 

 
 

Budgetkalkyl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 1599 
  
Summa 1599 
  
 Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna för 
”projektet”?  

1599 

                  
  
  
Summa 1599 
Totalt 1599 



      BESLUTSUNDERLAG  
20ÅÅ-MM-DD 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”namn/förening” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 



      BESLUTSUNDERLAG  
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 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 

Äskning 
 

Nya och fler borr till eXPerimentverkstadens låne-
hammarborr 
 
Bakgrund 
 
eXPerimentverkstaden förfogar över en hammarborr som föreningens medlemmar kan låna hem för att göra hål i 
betongväggar. Att göra hål för att montering i betongväggar kan vara mycket problematiskt utan rätt 
maskin/verktyg, speciellt om det inte är lättviktsbetong. 
 
Syfte och mål 
Den ovan nämnda borrmaskinen kräver rätt typ av borr för att kunna användas och borren är en förbrukningsvara. 
Därför vill vi kunna garantera ett grundsortiment med borr i bra skick som följer med när medlemmar lånar med sig 
hammarborren.  
 
Genomförande  
Två satser med SDS-plus borr inköpes från SWEDOL innehållande 5/6/8 x 110 mm och 6/8/10/12 x 160 mm. 

Tidsplan 
Borrsatserna inhandlas snarast möjligt och kompletterar befintligt sortiment tillhörande hammarborren. 
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N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
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412 96 Göteborg 
 

 

Budgetkalkyl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 1475 
  
Summa 1475 
  
 Kostnader 
Borrsatser 2st.  1475 
                  
  
  
Summa 1475 
Totalt 1475 



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-05-23 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”namn/förening” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 
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412 96 Göteborg 
 

 
 
 

Kamerastativ, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
M-Photo är som de flesta vet med på flertalet arrangemang och förevigar dessa med bilder som sedan 
delas på facebook så att gästerna senare kan se tillbaka på kvällen. På flera sittningar brukar man vilja ha 
bilder på samtliga gäster vid en fotovägg eller dylikt och på andra arrangemang så kan det finnas 
önskemål om att kunna ta studiobilder. Det skulle då underlätta mycket med ett stativ för att kunna få 
bättre bilder. 
 
Syfte och mål 
Syftet med äskningen är alltså att köpa in ett fotostativ för att kunna få bättre kvalitet på bilderna som tas vid 
arrangemang.  
 
Genomförande  
Genom att beställa ett stativ på nätet med leverans till närmsta ombud.  
 

Budgetkalkyl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 448 
  
Summa 448 
  
 Kostnader 
Kostnad stativ  399 
Frakt 49            
  
  
Summa 448 
Totalt 0 
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412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M-Ord 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 448 kr för 

kamerastativ. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Jonathan Lundström 
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Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg 

 

 

 
 

Högtalare till mottagningen, Maskinsektionen 
 

Bakgrund 
 

Som mottagningskommitté kommer vi, framförallt under mottagningen, närvara vid samt hålla i ett flertal 

arrangemang där vi är beroende av att kunna spela musik. I dagsläget har vi en högtalare avsedd för detta 

men då batteriets livslängd har försämrats avsevärt går denna högtalare inte längre att använda när den 

inte är ansluten till ett eluttag. Genom att införskaffa en ny högtalare vill vi kunna spela musik även på de 

arrangemang där vi inte har möjlighet att ladda högtalaren samtidigt som den används, till exempel på 

infar och under rundvandringen.   

 

Syfte och mål 
Ett ikoniskt kännetecken för MnollK är att det varje år väljs ut en låt inför mottagningen som spelas varje 

gång vi går in i ett rum, under försäljning av biljetter, håller i en station på ett arr och så vidare. Denna 

tradition är något vi uppskattade själva då vi var Nollan och som vi nu gärna vill bibehålla. Musiken är en 

avgörande stämningsfaktor och är därför ett viktigt inslag i vår verksamhet, framför allt under den period 

då vi har attityd.  

 

Genomförande  
För att kunna använda högtalaren under hela mottagningen är vi beroende av att den fungerar även när 

den inte är på laddning. Genom att spela musik som är förknippad med föreningen kan vi enkelt påkalla 

uppmärksamhet från Nollan och genom att ha en bärbar högtalare möjliggörs detta oavsett var vi befinner 

oss.  

Tidsplan 

Vi behöver ha tillgång till högtalaren absolut senast 21 augusti då mottagningen drar igång, men gärna 

tidigare så att vi vet att den funkar som den ska.  

 

 

 

 
 
 

2018-05-26 
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Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
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Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg 

 

Budgetkalkyl   

 

Denna högtalare är vårt förstahandsval då den uppfyller våra krav samt att Sony är ett pålitligt märke 

vilket innebär bättre kvalité och längre hållbarhet. Den är en aning dyrare än följande alternativ dock är 

den prisvärd. 

Sony GTKXB60 – 2990 kr. 

https://www.mediamarkt.se/sv/product/_sony-gtkxb60l-kraftfull-b%C3%A4rbar-ljudanl%C3%A4ggning-
med-bluetooth-svart-1301372.html 

 

Andrahandsval:  

Behringer MPA40BT PRO – 2113 kr 

https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-

system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-

%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&

merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=12109401

0264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZin

mjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE 

 

Exempel på andra högtalare: 

 

P12BT Portable Sound System 12", 1 VHF, MP3, BT – 1995 kr 

https://www.promixsweden.se/p12bt-portable-sound-system-12-btmp3usbsdvhfirc#aw_source=pb-

5ac718005954b55e638595b5 

 

FPS12 Portable Sound System 12"BT,VHF,IRC,LED – 1895 kr 

https://www.promixsweden.se/ljudteknik-1/hogtalare/bluetooth-hogtalare-allmant/fps12-portable-sound-

system-12-btvhfircled 

 

Andersson PLS 3.5 – 1790 kr  

https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/andersson-pls-3-

5/1002453.13770/ 

 

2018-05-26 

https://www.mediamarkt.se/sv/product/_sony-gtkxb60l-kraftfull-b%C3%A4rbar-ljudanl%C3%A4ggning-med-bluetooth-svart-1301372.html
https://www.mediamarkt.se/sv/product/_sony-gtkxb60l-kraftfull-b%C3%A4rbar-ljudanl%C3%A4ggning-med-bluetooth-svart-1301372.html
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/Behringer-MPA40BT-PRO-Barbart-PA-system/PP9?origin=product-ads&campaign=PLA%20Shop%20-%20Behringer&adgroup=All%20Products.%20Behringer&medium=vertical_search&network=google&merchant_id=100183099&product_id=33309d10&product_country=SE&product_partition_id=121094010264&gclid=CjwKCAjwi6TYBRAYEiwAOeH7GZf5CyCC4NwRhG6SBV19pVh5aBUnMZfOlQeKZinmjRriM9oVstrkhxoCp3kQAvD_BwE
https://www.promixsweden.se/p12bt-portable-sound-system-12-btmp3usbsdvhfirc#aw_source=pb-5ac718005954b55e638595b5
https://www.promixsweden.se/p12bt-portable-sound-system-12-btmp3usbsdvhfirc#aw_source=pb-5ac718005954b55e638595b5
https://www.promixsweden.se/ljudteknik-1/hogtalare/bluetooth-hogtalare-allmant/fps12-portable-sound-system-12-btvhfircled
https://www.promixsweden.se/ljudteknik-1/hogtalare/bluetooth-hogtalare-allmant/fps12-portable-sound-system-12-btvhfircled
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/andersson-pls-3-5/1002453.13770/
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/andersson-pls-3-5/1002453.13770/
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412 96 Göteborg 

 

 

VPS10 Portable System 10" BT, MP3, UHF – 1750 kr 

https://www.promixsweden.se/vonyx-vps10-portable-system-10-bt-mp3-uhf#aw_source=pb-

5ac718005954b55e638595b5 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 Intäkter 

  

           

Äskning 2990 

  

Summa 2990 

  

 Kostnader 

Högtalare 2990 

               

  

  

Summa 2990 

Totalt 0 

2018-05-26 

https://www.promixsweden.se/vonyx-vps10-portable-system-10-bt-mp3-uhf#aw_source=pb-5ac718005954b55e638595b5
https://www.promixsweden.se/vonyx-vps10-portable-system-10-bt-mp3-uhf#aw_source=pb-5ac718005954b55e638595b5
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412 96 Göteborg 

 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MnollK 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 2990 kr för Högtalare 

till mottagningen. 
 
 
________________________________ 

 

2018-05-26 



      BESLUTSUNDERLAG  

2018-05-23 

 

 

 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

 

Äskning 

ZMART-app, Maskinsektionen 
 

Bakgrund 
 

ZMART-mässan, arbetsmarknadsmässan för M och Z, är ett av sektionens största arrangemang. Det är ett 

tillfälle för studenter att träffa företag från alla sorters branscher, här finns stora möjligheter att hitta 

sommarjobb, kandidat/examensarbeten och knyta kontakter för det framtida arbetslivet. För att ytterligare 

främja denna kontakt mellan teknologer och företag samt förbättra upplevelsen av ZMART vill vi 

utveckla en ZMART-app. 

Vi tror att en app är ett steg i rätt riktning för mässan, sektionen och Chalmers. Det kommer bli lättare att 

navigera under mässan genom t.ex. en interaktiv karta och få information om de olika företagen. Det 

kommer även vara lättare att nå ut till studenter med viktig information och ändringar under mässan.  

 

Utöver den ökad stundentyttan genom användandet av appen kommer även miljöpåverkan bli markant 

lägre då antalet tryckta kataloger kommer att minska och sektionen kommer ligga i framkant i 

digitaliseringsarbetet som pågår på flera högskolor runt om i landet.  

 

 

Syfte och mål 
Målsättningen är att öka studentnyttan av ZMART genom tillförandet av en app, samt minska 

miljöpåverkan och leda digitaliseringsarbetet.  

 

Genomförande  

 
Genom samarbete med ett studentdrivet konsultbolag, We Know IT, kommer en Zmart app kunna 

utvecklas till ZMART. We Know IT har bedrivit verksamhet sedan 2008 och har en hel del erfarenhet. 

Att företaget drivs av studenter tror vi kommer underlätta arbetet samt att bästa möjlig pris kommer att 

erhållas. 

Tidsplan 

Arbetet planeras börja i juli detta år och förväntas vara klart i slutet av oktober.  

 

 



      BESLUTSUNDERLAG  

2018-05-23 

 

 

 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

 

Budgetkalkyl   

 

Prisuppgifter enligt WeKnow IT, inväntar en exakt offert1 då priset kan bli billigare, men utgångsläget är: 

- 50 h arbete per operativsystem 

- 550kr/timme 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
1 Möte med We Know IT planerat i nästa vecka 
2 Inväntar svar från ArgZ gällande äskningsmöjligheter 

 Intäkter 

  

           

Äskning 6 000 

Övriga intäkter 21500 

Bidrag från Z-

sektionen 
x2 

Summa 27500 

  

 Kostnader 

Utveckling av 

app 
27 500 

                  

  

  

Summa 27500 

Totalt 0 



      BESLUTSUNDERLAG  

2018-05-23 

 

 

 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MARM 

 

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 6000 kr för 

utveckling av Zmart-app. 

 

 

________________________________ 

N.N. 

Äskningsyrka 



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-05-22 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
        
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Nya Maskinställ , Maskinsektionen  
 
Bakgrund  
 
Som idrottsförening i Maskinsektionen är deltagande av tävlingar en stor del av vår verksamhet. Tävlingar 
eller mästerskap där alla sektioner kan delta i, som tex Chalmers Mästerskapen och Finalkampen, har visat 
en stor betydelse inom både sammanhållning i nom sektionen och gemenskapen med andra sektioner. 
Därför tror vi i MISS18 att Maskinställen är väldigt viktiga, eftersom det skapar en sorts samhörighet med 
lagkamraterna, en individualitet ifrån de andra sektioner men även en skyltning eller exponering f ör 
Maskinsektionen.  
De nuvarande maskinställen har dålig passform och är utseendemässigt fula. Det finns mycket plats för 
förbättring, vilket vi tror vi kan göra med hjälp av inköp av nya maskinställ. Maskinställen är den visuella 
representationen för Mask in, och därför är det viktigt att ställen visar just det.    
 
Kolla bilaga för design på maskinställen  
 
Syfte och mål  
 
 
Syftet med inköpet av nya maskinställ är att kunna visa en visuell representation av vad Maskinsektionen står 
för, som de gamla maskinst ällen inte gör.  
 
Genomförande  
 
Vi i MISS18 kommer själva köpa in och trycka de nya maskinställen.  

Tidsplan  
 
Maskinställen ska vara redo för de nya intagna maskinstudenterna, så innan mottagningskampfinalen.  

 

 

 



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-05-22 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
        
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 

 

Budge tka lkyl  
       Intäkter  
  
           
Äskning 14400 
  
Summa  14400 
  

 
 
  Kostnader  

 
Ställen  
 
 
Trycken  
 

           
760kr*15st=  
11400kr       

               3000   
  
  
Summa  14400 
Totalt  0 
 
 
 
 
Bilaga 
Maskinställen 
https://shop.miteam.adidas.se/miadidas-
miteam/ConsumerSummary.action?recipeIdent=R1524908627943_NG# 
  
 
 
 
  



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-05-22 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
        
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

Yrkande  
Med ovan  som  bakgrund yrkar MISS18 
 
att  M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M -Styret I’ (1930) om 14400 kr för 

Nya Maskinställ. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka  
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