
 

 

 

 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Styrelsemöte 2019-03-18 #26 

 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 18:e Mars kl. 12.00 

 
Närvarande: Erik Panzar, Pernilla Gellerman, Joakim Larsson, Daniel Pettersson, Anton Stjernholm Börjeson 
 

§ 1.Mötets öppnande Joakim förklarar mötet öppnat kl.12.02. 
 

§ 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: Daniel Pettersson  
 
§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.  

 
§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: 11/3. 

 
§ 8.Varvet         

                 
Joakim: 

Föregående vecka: 
● Var sjuk så kunde inte göra så mycket. 

Kommande vecka:  
● Frisk nu! Har SMART-grejer att fixa och ska skriva tenta 

       Erik: 
Föregående vecka: 

● Hade ordförråd 
Kommande vecka: 

●  Ska skriva tentor och åka skidor 
Pernilla: 

Föregående vecka: 
● Haft bokföringskväll och gjort samt utfört en budgetutbildning. Är färdig med övergång till 

e-ekonomi och har bjudit in alla kassörer. 

 

Mötesordförande                                                Vid protokollet  Justeras 

  

___________________                                 ____________________                                 ___________________ 

Joakim Larsson                                 Anton Stjernholm Börjeson       Daniel Pettersson 

 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 

Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 

Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg 
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Kommande vecka: 

● Ska bokföra och göra en bokföringsutbildning. 
       Daniel: 

Föregående vecka: 
● Har fakturerat och bokat hjulbyte. Var på SMART-möte i ordförandens ställe. 

Kommande vecka:  
● Fortsätta att fakturera och bokföra. Göra PR för Bruno-intendent och flytta på fredag. 

       Alexandra: 
Föregående vecka: 

● - 
Kommande vecka:  

● - 
       Anton: 

Föregående vecka: 
● Fixade med Adobe Acrobat DC och övade på maskinteknologsektionens visa på gitarr. Fixade 

konton till de aktiva. 
Kommande vecka:  

● Lägga upp våra posttexter på facebook och fixa adobe.  
       Sebastian: 

Föregående vecka: 
●  - 

Kommande vecka:  
● - 

 
§ 9. Äskning MISS(Bilaga 1) 

M-Styret beslutar att: 
Skicka äskning på retur 

 
§ 10. Revidering av Bruno-regler samt kontrakt(Bilaga 2) 

M-Styret beslutar att: 
Godkänna ändringar 

De med stående kontrakt kommer att behöva skriva på nya. 
 

§ 11. Diskussion  
a. Studentbarometern 

                                    Daniel pratade med Hulthén om studentbarometern.  

 

Mötesordförande                                                Vid protokollet  Justeras 

  

___________________                                 ____________________                                 ___________________ 

Joakim Larsson                                 Anton Stjernholm Börjeson       Daniel Pettersson 
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Maskin ligger bra till i förhållande till resterande Chalmers.

 
§ 12. Veckobrevet  

Sök M-Styret och Bruno intendent! 
 

§ 13. Övriga punkter 
a. SMART bil 

Kolla med TD.  
 

§ 14. Under mötet bordlagda frågor  
Inga bordlagda frågor. 

 
§ 15. Mötets avslutande Mötet avslutades 12.59 

  

 

Mötesordförande                                                Vid protokollet  Justeras 

  

___________________                                 ____________________                                 ___________________ 

Joakim Larsson                                 Anton Stjernholm Börjeson       Daniel Pettersson 

 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
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Bilagor 

1. Äskning - Inspirationskväll om löpteknik 
2. Kontrakt - Bruno 

 

Mötesordförande                                                Vid protokollet  Justeras 

  

___________________                                 ____________________                                 ___________________ 

Joakim Larsson                                 Anton Stjernholm Börjeson       Daniel Pettersson 

 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 

Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 

Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg 



      BESLUTSUNDERLAG  
2018-03-12  

Inspirationsföreläsning om löpteknik, Maskinsektionen
Bakgrund 
 
Vi i MISS19 har planerat att samordna ett större löpevenemang under läsperiod 4 tillsammans med TD-
laget och MIL. Vårt mål i MISS är att främja maskinteknologernas hälsa och motivera vår sektion till en 
mer hälsosam vardag. I maj går Göteborgsvarvet av stapeln, därför vill vi i MISS tillsammans med TD-
laget anordna ett löpevenemang som hålls vid 2 tillfällen bestående av föreläsningar, träningspass och 
fika som inspirerar och motiverar fler att delta i loppet, men även att börja springa på egen hand. 
Evenemanget kommer består av två inspirationskvällar som handlar om löpteknik av coachen Oskar 
Olsson som under de senaste 10 åren tävlat på elitnivå inom triathlon och swimrun. Ett samarbete med 
TD-laget och MIL har undersökt intressenivån inom sektionen är hög. MISS har inte anordnat någon 
liknade evenemang under tidigare år, därför vill vi i MISS19 erbjuda något nytt utöver MISS-passen och 
våra mästerskap för att motivera studenterna till att träna mera. Löpning är något för alla såsom vana 
löpare och nybörjare. Det är tänkt att alla studenterna i Maskinteknik och Tekniskt design ska kostnadsfri 
kunna delta i dessa inspirationskvällarna.  

Syfte och mål 

Syfte med denna inspirationskvällen med Oskar Olsson är att motivera fler studenter inom sektionen att 
röra på sig, därmed bidra det till mer hälsosam vardag. Målet efter föreläsnings är att fler studenter ska 
känna sig motiverade till att träna på egenhand utöver MISS och MIL-passen som erbjuds.  

Genomförande  

Vi i MISS19 kommer tillsammans med TD-laget och MIL genomföra dessa evenemang. Upplägget 
skulle se ut så att onsdagen 10 april, 17.30, håller Oscar i en 2 x 45 min lång föreläsning där han går 
igenom allt inom löpning och hälsa. Vi vill ha en 2 x 45min lång föreläsning för att han kommer täcka ett 
såpass stort område. Han kommer prata både om löpteknik, kost, hur psykisk o fysisk hälsa samspelar, 
hur du som individ kan maximera din vardagliga motion och även lägga en del fokus på Göteborgs 
varvet och hur du kan maximera din träning de resterande fyra veckorna. Föreläsningen kommer passa 
alla individer på maskin och TD. Inte bara de som vill springa Göteborgsvarvet utan även de som vill 
förbättra sin vardagliga motion och även de som aldrig varit ute och sprungit förut.  

Tidsplan 

Evenemanget planeras att hållas i april under LP4 därför önskar vi att boka/planera innan LP4. 

 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 
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Budgetkalkyl  

  

Intäkter

          

Föreläsningar 0

Summa 0

Kostnader

Föreläsning 
Oskar Olsson 4375

Summa −4375

Totalt 4375

 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 
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      BESLUTSUNDERLAG  
2018-03-12  

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MISS.  

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 4375 kr för 
inspirationskvällar om löpteknik. 

________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka

 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 

        ___________________ ___________________ ___________________ ___________________
N.N. N.N. N.N. N.N. 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
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Bruno-regler 
Vem får hyra Bruno? 

Alla som läser maskin är berättigade att hyra Bruno. Bilen får avbokas utav Intendenten senast en 
vecka innan om en maskinförening behöver Bruno till ett utåtriktat arrangemang. 

Hur bokar man Bruno? 

1) Boka med hjälp av bokningskalendern till vänster. Välj de timmar på dygnet de dagar du önskar 
bruka bilen, men boka inte bilen längre än vad du behöver använda den. 
2) Invänta bekräftelsemail från Intendent, glöm inte kolla spamfiltret då bekräftelsesmailet kan 
hamna även där. 
3) Om bokningen har godkänts så skriver du ut och fyller i ett hyreskontrakt, länk finns under fliken 
“Kontrakt” ovan. 
4) Uthämtning av nyckel sker med nyckelskåpet i loungen bredvid Café Bulten i maskinhuset, när 
som helst under uthyrningstiden. Hyreskontraktet skall lämnas i nyckelskåpet innan man plockar ut 
nyckeln. Nyckelskåpet öppnas med en personlig kod som man får av Intendent innan uthyrningstiden 
börjar, slå in koden och avsluta med #. 
5) Innan du kör iväg fyller du i mätarställningen i körjournalen som ligger i bilen. Detta används som 
underlag för fakturan. Om bilen skulle vara skadad eller dåligt städad från tidigare uthyrning så 
kontakta Intendent omgående, annars kan du riskera deposition av andras misstag. 
6) Om Brunos tank understiger ¼ har hyrestagaren skyldighet att tanka, och här är det diesel som 
gäller. Spara alltid kvittot, inget kvitto – ingen återbetalning, och fyll i en Blankett för Utlägg som 
finns i det blå skåpet precis till vänster innanför dörren in till loungen. Efter ifyllnad fäster du kvittot 
och lägger blanketten i M-Styrets postfack som efterhand betalas ut av Intendenten. Observera att 
Intendent kontrollerar inlämnade kvitton mot bilens bränslemätare och den sträcka som körts. Att 
lämna in kvitton från när man tankat en annan bil ses som försök till bedrägeri och kommer att 
polisanmälas. 
7) Återlämning görs i nyckelskåpet med samma kod som användes under uthämtning. Om man inte 
lämnat tillbaka nyckeln innan överenskommen tillkommer en deposition på 500 kr. 
8 ) Efter återlämning får du ett mail med faktura från din användning. Denna måste betalas 30 dagar 
från att den är utskickad. 

Vem bär ansvaret för Bruno? 

Innan hyrestagaren hämtar ut nycklarna skriver hen på ett hyreskontrakt. Där står att den som 
kvitterat 
ut nycklarna har fullt ansvar för bilen, det är alltså personen på kontraktet som står ansvarig för 
eventuella skador som uppkommer under hyrestiden. Tänk även på att vara noga med att kontrollera 
mätarställningen på bilen, både när du hämtar ut och när du lämnar in bilen. 

Att tänka på! 

Var noggrann när du kontrollerar bilen! Har du inte rapporterat en skada innan du kör iväg och nästa 
hyrestagare uppmärksammar det så anses du ha varit vållande till skadan och riskerar därmed 
deposition. Kör försiktigt och tänk på att Bruno är lång så baken genar mycket när du svänger. Bilen 
kan parkeras antingen framför Winden eller på den större parkeringen bakom hörsalsvägen. 
För att underlätta vid användandet av Bruno finns en checklista för saker som bör kontrolleras innan 
man kör iväg med bilen. Detta för att du inte ska åka på att betala deposition från förra bokningen. 



 

Vem får hyra Bruno? 

Alla som betalar sektionsavgift till maskinteknologsektionen är berättigade att hyra Bruno. Bilen får 
avbokas utav Intendenten senast en vecka innan om en maskinförening behöver Bruno till ett 
utåtriktat arrangemang. 

Hur bokar man Bruno? 

1) Boka med hjälp av bokningskalendern till vänster. Välj de timmar på dygnet de dagar du önskar 
bruka bilen, men boka inte bilen längre än vad du behöver använda den. Du kan inte boka dagar i 
klump utan bara dag för dag. En bokning måste ske minst 3 vardagar innan tiden för körningen. 
Bokningar senare än detta kommer att nekas. 
2) Invänta bekräftelsemejl från Intendent, glöm inte kolla spamfiltret då bekräftelsesmejlet kan 
hamna även där. 
3) Om bokningen har godkänts så skriver du ut och fyller i ett hyreskontrakt, länk finns under fliken 
“Kontrakt” ovan. Om Intendenten upptäcker att kontrakt saknas efter hyrestidens slut kommer en 
deposition på 200kr tillkomma med en ökning med 50kr per vecka saknad. 
4) Uthämtning av nyckel sker med nyckelskåpet i loungen bredvid Café Bulten i maskinhuset, när 
som helst under uthyrningstiden. Hyreskontraktet skall lämnas i nyckelskåpet innan man plockar ut 
nyckeln. Nyckelskåpet öppnas med en personlig kod som man får av Intendent innan uthyrningstiden 
börjar, slå in koden och avsluta med #. 
5) Innan du kör iväg fyller du i mätarställningen i körjournalen som ligger i bilen. Detta används som 
underlag för fakturan. Om bilen skulle vara skadad eller dåligt städad från tidigare uthyrning så 
kontakta Intendent omgående, annars kan du riskera deposition av andras misstag. 
6) Om Brunos tank understiger ¼ har hyrestagaren skyldighet att tanka, och här är det diesel som 
gäller. Spara alltid kvittot, inget kvitto – ingen återbetalning, och fyll i en Blankett för Utlägg som 
finns i det blå skåpet precis till vänster innanför dörren in till loungen. Efter ifyllnad fäster du kvittot 
och lägger blanketten i M-Styrets postfack som efterhand betalas ut av Intendenten. Observera att 
Intendent kontrollerar inlämnade kvitton mot bilens bränslemätare och den sträcka som körts. Att 
lämna in kvitton från när man tankat en annan bil ses som försök till bedrägeri och kommer att 
polisanmälas. 
7) Återlämning görs i nyckelskåpet med samma kod som användes under uthämtning. Om man inte 
lämnat tillbaka nyckeln innan överenskommen tillkommer en deposition på 500 kr. 
8 ) Efter återlämning får du ett mail med faktura från din användning. Denna måste betalas 30 dagar 
från att den är utskickad. 

Vem bär ansvaret för Bruno? 

Innan hyrestagaren hämtar ut nycklarna skriver hen och eventuella medförare på ett hyreskontrakt. 
Där står att den som kvitterat ut nycklarna har fullt ansvar för bilen, det är alltså personen på 
kontraktet som står ansvarig för eventuella skador som uppkommer under hyrestiden. Om det vid 
skada upptäcks att en förare, som inte står med på kontraktet, vållade en skada kommer 
hyrestagaren betala fulla reparationskostnaden. Tänk även på att vara noga med att kontrollera 
mätarställningen på bilen, både när du hämtar ut och när du lämnar in bilen. 

Bilen får inte hyras ut i andra hand utan godkännande av Intendenten. Intendenten ska informeras i 
god tid innan. 

 



 

Att tänka på! 

Var noggrann när du kontrollerar bilen! Har du inte rapporterat en skada innan du kör iväg och nästa 
hyrestagare uppmärksammar det så anses du ha varit vållande till skadan och riskerar därmed 
deposition. Kör försiktigt och tänk på att Bruno är lång så baken genar mycket när du svänger. Bilen 
kan parkeras antingen framför Winden eller på den större parkeringen bakom hörsalsvägen. 
För att underlätta vid användandet av Bruno finns en checklista för saker som bör kontrolleras innan 
man kör iväg med bilen. Detta för att du inte ska åka på att betala deposition från förra bokningen. 
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	Äskning Insprationskväll om löpteknik.pdf
	Bruno-regler.pdf

