MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2019-04-11 #30
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Torsdag den 11:e april kl. 12.05

Närvarande: Erik Panzar, Pernilla Gellerman, Daniel Pettersson, Anton Stjernholm Börjeson, Joakim Larsson
§ 1.Mötets öppnande

Erik förklarar mötet öppnat kl.12.03.

§ 2.Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: Joakim Larsson

§ 3.Adjungeringar
§ 4.Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: Anton Stjernholm Börjeson

§ 5.Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: Daniel Pettersson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att:

§ 8.Varvet
Joakim:
Föregående vecka:
● Har haft 2 SMART-möten och annat inför SMART
Kommande vecka:
● Har KU och andra SMART grejer
Erik:
Föregående vecka:
● Har haft kårmöte och TUT-möte. Haft sektionsmöte och ordförråd.
Kommande vecka:
● SMART-konferens och påsklov samt ordförråd
Pernilla:
Föregående vecka:
Mötesordförande

Vid protokollet

Joakim Larsson

Joakim Larsson (Apr 15, 2019)
___________________
Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

____________________
Anton Stjernholm Börjeson
Telefon
Plusgiro
031-202954
466 52-4

Justeras
Daniel Pettersson (Apr 15, 2019)
___________________
Daniel Pettersson
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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● Fixat bankkonto och bankkort till kassörer. Varit med på TUT, haft bokföringskväll och bokfört.
Kommande vecka:
● SMART-konferens och ska bokföra
Daniel:
Föregående vecka:
● Snackat med Blagica om Windenkortet och fixat ett nytt. Fakturerat föreningar för mars så alla
kan göra klart sin bokföring och bytte däck på Bruno.
Kommande vecka:
● SMART-konferens och ska gå på psykosocial rond samt boka service på Bruno.
Alexandra:
Föregående vecka:
● Kommande vecka:
● Anton:
Föregående vecka:
● Fixat en poster till sektionsmötet och renskrivit mestadelen av protokollet. Renskrivit
styrelsemöteprotokoll och fixat konton till aktiva samt varit på TUT.
Kommande vecka:
● SMART-konferens och ska hjälpa M.A.K. med GDPR. Ska boka Pr-råd om bonsai.
Sebastian:
Föregående vecka:
● Kommande vecka:
● § 9.

Moderatorer inför SMART
Pergel, Panzar och Larsson ska anteckna diskussioner

§ 10.

Äskning MISS
Äskningen är ej nytänkande och man hade kunnat lägga till det i budgeten.
Det är bättre att köpa något mer permanent
M-Styret beslutar att: avslå äskning

§ 11.

Äskning MALT
Bra äskning som är nytänkande och det blir billigare i längden för MALT.
M-Styret beslutar att: delvis godkänna äskning med 4000kr

Mötesordförande

Vid protokollet

Joakim Larsson

Joakim Larsson (Apr 15, 2019)
___________________
Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

____________________
Anton Stjernholm Börjeson
Telefon
Plusgiro
031-202954
466 52-4

Justeras
Daniel Pettersson (Apr 15, 2019)
___________________
Daniel Pettersson
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 12. Äskning JSG
M-Styret beslutar att: bordlägga äskning till nästa styrelsemöte
§ 13. Veckobrevet
a. Berätta hur det ligger till gällande Sektionsmöte, styre samt M-ord
§ 14. Övriga punkter
a. Utskick av dag för avtackning av sektionsaktiva
§ 15. Under mötet bordlagda frågor
Bordlagd till nästa möte
§ 16. Mötets avslutande

Mötesordförande

Vid protokollet

Joakim Larsson

Joakim Larsson (Apr 15, 2019)
___________________
Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Mötet avslutades 13.12

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

____________________
Anton Stjernholm Börjeson
Telefon
Plusgiro
031-202954
466 52-4

Justeras
Daniel Pettersson (Apr 15, 2019)
___________________
Daniel Pettersson
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Bilagor
1. Äskning - MISS
2. Äskning - MALT
3. Äskning - JSG

Mötesordförande

Vid protokollet

Joakim Larsson

Joakim Larsson (Apr 15, 2019)
___________________
Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

____________________
Anton Stjernholm Börjeson
Telefon
Plusgiro
031-202954
466 52-4

Justeras
Daniel Pettersson (Apr 15, 2019)
___________________
Daniel Pettersson
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-04-14

Ny högtalare, Maskinsektionen
Bakgrund
Vi i MISS19 vill äska pengar för att köpa en ny högtalare som kan användas till våra misspass och andra
arrangemang. Vårt mål i MISS är att främja maskinteknologernas hälsa och motivera vår sektion till en
mer hälsosam vardag och därför anordnas MISS-pass varje söndag för sektionens medlemmarna. Vi i
MISS19 vill satsa på fler utomhus aktivitet exempelvis Tennis, Golf, brännboll och Volleyboll. För att
passen ska kunna genomföras ordentligt behöver vi har en egen högtalare. I nu läget saknar MISS en
högtalare till sina söndagspass. Att låna högtalare från antingen Mnollk eller TD-laget håller inte på
långsikt. Vi satsar på att en högtalare ska hålla i längden så långt så att till och med nästkommande
MISS ska kunna använda den. En högtalare skulle har underlätta för oss som förening att hålla bra pass
för sektionens teknologer, men även arbetet under våra arrangemang exempelvis under mottagningen.
Högtalare ska vara i god kvalité och kraftfull ljudstyrka anses vara nödvändigt för att vår verksamhets
ska kunna fungera.

Syfte och mål
Syftet är att vi ska kunna ha en högtalare till våra främst utomhus arrangemang utöver våra
inomhuspass på kårhallen. Målet är att öka antal deltagande på MISS-pass genom att kunna utföra fler
utomhus pass och då anses en egen högtalare vara relevant. Vi vill inte ska vara beroende av att låna
högtalare från andra föreningar och budgeten ser tight ut för att kunna lägga ut pengar för hela
högtalaren.

Genomförande
Vi i MISS19 kommer att äska för en portabel högtalare som kan underlättar i arbetet i
genomförande av arrangemanget.

Tidsplan
Det planeras att hållas flertal utomhus pass under maj månad, därför önskar MISS19 att kunna få
äskning för högtalaren innan dess, så vi kan veta hur vi ska kunna planera våra pass ordentligt.

Mötesordförande

JL

JL
___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

___________________
N.N.

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
___________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Budgetkalkyl
Intäkter

Högtalare

0

Summa

0

Kostnader

Högtalare

1000

Summa

−1000

Totalt

Mötesordförande

JL

JL
___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

1000

Vid protokollet

___________________
N.N.

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
___________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2018-04-14

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar MISS.
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 2300 kr för en ny
högtalare till föreningen.
________________________________
N.N.
Äskningsyrka

Mötesordförande

JL

JL
___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet

___________________
N.N.

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
___________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-03-29

Provningsglas, Maskinsektionen
Bakgrund
MALT är en förening som vill främja kultur på sektionen. En del av detta kan vara i form av provningar
av dryck. För att kunna skapa god kvalitet på dessa provningar krävs bra glas som förhöjer smak- och
doftupplevelsen. Äskningen riktar sig för att kunna skapa dessa upplevelser för gemene maskinteknolog.
Detta är planerat att kunna användas återkommande inom maskinteknologsektionens verksamhet och kan
även användas av andra på sektionen om så önskas.

Syfte och mål

Syftet är att skapa högkvalitativa arrangemang som avser att ge en gastronomisk upplevelse med fokus på smak för
gemene maskinteknolog samt att kunna tillhandahålla glas av god kvalitet för andra tillfällen. Äskningen genomförs
för att kunna skapa ett hållbart koncept för framtida arrangemang för MALT och för att kunna ge maskinteknologer
möjligheten av använda dessa glas om så önskas.

Genomförande

För att öka upplevelsen på diverse provningar planeras provningsglas att beställas. Dessa provningsglas planeras
att beställas från dryckesglas.se och sedan förvaras i Winden-förrådet mer känt som ”Gunilla”.

Tidsplan

Glasen måste vara inköpa och redo att användas innan årets första arrangemang av MALT som går av stapeln i
första halvan av maj 2019. Detta för att slippa hyra in glas till detta arrangemang då det ökar kostnaden i
längden och inte gör denna möjlighet tillgänglig för resterande medlemmar av maskinteknologsektionen.

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-03-29

Budgetkalkyl
Provningsglasen som funnits passande för projektet är av typen ”Porto Whiskeyglas 13cl”, 192 stycken
till antalet. (https://www.dryckesglas.se/varumarken/durobor/porto-whiskyglas-192-st-13-cl/ )
Detta är för att det ger möjlighet till att hålla provningar till uppemot 38 personer. Tidigare år av MALT
har lockat ca 20-30 personer. Vi har för avsikt att locka fler och sikta på ungefär 30 personer vid varje
provning. Anledningen till att vi inte vill ha ett exakt antal är då med tiden går antagligen några glas
sönder av anvädning samt om det finns stort intresse kan provningarna göras större för fler personer.
Dessa glas är optimerade främst för provningar av liten karaktär. Dessa kupa gör att luft kan blandas i
dryck vid t ex vinprovning eller om man under en t ex whiskeyprovning vill skapa så kallade ”Angels
tears”. Detta innebär att man roterar upp dryck på sidan av glaset för att förhöja doftupplevelsen under en
provning. Glasen har även en fot för att inte värma upp drycken vid provningar där temperatur är viktig
för drycken då detta har smakförhöjande egenskaper.
Vanligtvis vid whiskeyprovningar används så kallade ”Glencairn”-glas. Detta har vi valt att inte äska för
då de blir mer begränsade till just whiskeyprovningar och har ett högre styckpris på 52,5 SEK
(https://www.ceestashop.se/whisky-och-konjak/produkt/whiskeyglas-glencairn(6st)/GC0006/?gclid=Cj0KCQjwhPfkBRD0ARIsAAcYycH1c1efLhjSNd2Fbu8Mann1EeM761PlO_NOqo
g1OfHw2ydaveaqP6EaArAhEALw_wcB) kontra priset på ”Porto Whiskeyglas 13cl” som har ett
styckpris på endast 31,19 SEK vid inköp av 192 stycken.
Intäkter
Äskning

6059

Summa

6059

Glas
Frakt

Kostnader
5990
69

Summa
Totalt

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

6059
0

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-03-29

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar MALT
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 6059 kr för
provningsglas.

________________________________

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-04-10

Lunchföreläsning med Changing Attitudes, Maskinsektionen
Bakgrund
Vi i Jämställdhetsgruppen planerar att hålla en lunchföreläsning, med en gästföreläsare som kommer behandla
ämnet jämställdhet på något sätt. Tänkt föreläsare är från Changing Attitudes, vilka pratar om attityder som leder
till sexköp. Detta är en enskild satsning, som riktar sig till alla elever som är intresserade av att gå på en föreläsning
under lunchen och eventuellt intresseras av ämnet. Vi vill framförallt sprida kunskap och engagemang.

Syfte och mål
Syftet med äskningen är finansiering av föreläsningen, tillkommande kostnader för föreläsaren så som resa samt
mat och dryck till deltagande. Vi räknar med att det kommer finnas mat och dryck till 70 personer.
Syftet med föreläsningen är att lyfta ämnet och göra fler medvetna om existerande attityder gällande sexköp och
pornografi.

Genomförande
Vi kommer planera tillsammans med tilltänkt föreläsare gällande föreläsningens innehåll. Mat och dryck kommer
beställas till evenemanget. Evenemanget kommer hållas i någon av föreläsningssalarna på Hörsalsvägen.

Tidsplan
Lunchföreläsningen är planerad att genomföras i maj, preliminärt den 16:e maj 2019.

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-04-10

Budgetkalkyl
Intäkter
Äskning

9 923

Summa

9 923

Föreläsare
Resa
Mat
Dryck
Blomma

Kostnader
6 000
1 000
2 310
413
200

Summa
Totalt

9 923
0

Exempel på föreläsare:
https://changingattitudes.co/boka?fbclid=IwAR0FOi8SInZPALfRjAJhVp5lWpuI6WhwafHXmQ_WjRNZ_IxSA2EKUZQHPo
Exempel på mat (baguetter 33kr/st):
https://chalmerskonferens.se/wp-content/uploads/2018/11/SE-Studentcatering-fika-och-lunchmeny-2018HT.pdf?fbclid=IwAR2er2mcKoFRZOKf7M3MyuYTOYAtn-aMdu1uzZy9vqh8sXQFt2kk0_5WMf8
Exempel på resa:
https://www.sj.se/?fbclid=IwAR2xc99QpTAdbBvv49JAL2PI9TWx18nwCfs1ijKK6sVcQGYDtDRbrrhGEzg#/tidtabell/%25
C3%2596rebro%2520C/G%25C3%25B6teborg%2520C/ToR/avgang/20190516-0500/avgang/20190516-1500/VU-///0//

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2019-04-10

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar Jämställdhetsgruppen Maskin
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 9 923 kr för
Lunchföreläsning med Changing Attitudes.

________________________________

Mötesordförande

JL

JL
__________________

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
___________________
N.N.
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras

Dp

Dp
__________________
N.N.

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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