
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Sektionsmöte 2019-11-19 

 
Slutgiltlig föredragningslista till Maskinteknologsektionens andra höstmöte 
 
Datum: 2019-11-19 
 
Plats: HA1 på lunchen, HA1 på eftermiddagen 

 
Tid: 12.00-13.00 med fortsättning 17.30- 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Daniel Pettersson förklarar mötet öppnat kl. 12.00. 
 

§ 2 Adjungeringar 
Sektionsmötet beslutar att: 

adjungera in Erik Hulthén, programansvarig 
§ 3 Val av mötesordförande 

Sektionsmötet beslutar att: 
välja Daniel Pettersson som mötesordförande 

§ 4 Val av sekreterare 
Sektionsmötet beslutar att: 

välja Clara Dahlberg till mötessekreterare 
§ 5 Val av justeringspersoner 

Sektionsmötet beslutar att: 
välja Oskar Tylén och Simon Svensson 

till justeringspersoner tillika rösträknare 
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 

Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna. 
 

Mötet går tillbaka till §2 Adjungeringar 
 

Sektionsmötet beslutar att: 
Adjungera in Petter Häggberg, vice ordförande i Kårledningen 

 
§ 7 Fastställande av föredragningslistan 

Sektionsstyrelsen yrkar för att göra följande 
 ändringar i föredragningslistan: 

 
§14 Propositioner: Lägga till §14.1 proposition 2 - Ordförande JSG 
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§15 Verksamhetsberättelse: Lägga till §15.9 MnollK 17,  
§15.10 MARM 16/17 och §15.11 MARM 17/18 

 
§ 17 Revisionsberättelser: Lägga till §17.1 M-ord 18/19, §17.2 XP 18/19, 

 §17.3 M-sex 18/19, §17.4 MnollK 18, §17.5 MISS 18, 
 §17.6 MGK 18, §17.7 Rustmästeriet 18/19,  

§17.8 M.A.K 18, §17.9 M-styret 16/17,  
§17.10 M-styret 17/18, §17.11 MnollK 17  

och §17.12 MARM 17/18 
 

§18 Ansvarsfrihet:Lägga till §18.1 M-ord 18/19, §18.2 XP 18/19,  
§18.3 M-sex 18/19, §18.4 MnollK 18, §18.5 MISS 18,  

§18.6 MGK 18, §18.7 Rustmästeriet 18/19, §18.8 M.A.K 18  
 §18.9 M-styret 16/17, §18.10 M-styret 17/18,  

§18.11 MnollK 17, §18.12 MARM 16/17, §18.13 MARM 17/18,  
§18.14 M-ord 17/18, §18.15 MUU 16/17, §18.16 MUU 17/18,  

§18.17 MGK 16, §18.18 MIL 17/18 
 

Mötesordförande yrkar för att behandla ändringarna i klump. 
 

Sektionsmötet beslutar att: 
Godkänna föredragningslistan med ändringar  

 
 

§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Sektionsmötet besltar att: 

Godkänna föregående mötesprotokoll 
§ 9 Meddelanden  

§ 9.1 Programmet informerar  
Erik Hulthén påminner alla i M3 att kolla kandidatarbetena  

som han skickat ut information om tidigare. 
Det handlar om projekt som industrin har kommit med, dvs Volvo.  

Görs i samarbete med studenter från andra universitet.  
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
§ 9.2 Inspektor informerar  

Mats Norell informerar att han haft en trevlig lunch med 
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 sittande i Styret och går in på vad han gör som inspektor. 

 
Inspektorn informerar även om konsekvenserna av att fuska. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
§ 9.3 Kårledningen informerar 

Peter Häggberg informerar att Västtraffiks  
Chalmerskort nu inte längre finns. 

Eventuellt kommer en Chalmersbuss att 
 rulla inom en snar framtid. 

Häggberg informerar om att det nu är enklare  
att äska pengar från kårledningen,  

de beslutar om äskningar en gång i månaden 
 i stället för en gång i halvåret. 

En enkät kommer att skickas ut till alla om idrott på  
eller utanför Chalmers. 

Hållbarhetsarbete jobbas det också med. 
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 

§ 9.4 M-Styret informerar  
9.4.1. Ordförande 

Daniel Idoffsson informerar om att student voice 
 kommer att hållas tisdag nästa vecka under lunchen,  

kompensation kommer att finnas i  
form av godis eller annan fika. 

 
Idoffsson berättar att hela Styret varit på SMART i Lund för en tid sedan. 

Där diskuterades hållbart engagemang och jämställdhet. 
 

Med anledning av granskningen av Chalmers kvalitetssäkringssystem  
som görs av UKÄ, universitetskanslersämbetet, kommer studenter  

från Maskin och Arkitektur bli intervjuade för att se hur arbetet med  
jämställdhetsintegrering fungerar på respektive program.  

Intervjun kommer ske dels med SAMO och en programrådsrepresentant  
men även med 3 studenter vilka är tillfrågade att delta.   

9.4.2. Vice Ordförande 
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Lowe Aspeqvist informerar om att aspningen nu dragit igång  

och att han har suttit och roddat en del med det. 
Lowe fortsätter med att berätta att han haft mycket  

möten och diskussionspass inför detta. 
9.4.3. Kassör 

Jonathan Lundström berättar att han har bokfört  
en hel del samt haft bokföringskvällar. 

 
Jonathan informerar även om att han har projekt som 

 startats upp bla projektet med renoveringen av 
 Windenköket, mer info kommer om detta senare. 

9.4.4. Utbildningsansvarig 
Sara Eriksson informerar om att hon stöttat arbetet  

med MasterMUU. 
 Eriksson nämner också om att hon haft möte med 

 Masterrepresentanterna. 
Hon berättar även om att det diskuterades kursenkäter på SMART,  

och att vi på M har det bra här då det är  
många som svarar på kursenkäterna. 

 
Sist nämner Sara att hon varit på UU-möte där det  

pratades en del om tracks och scaning av tentor. 
9.4.5. Näringslivsansvarig 

Arvin Alipanah berättar att han har dragit igång och  
jobbar med flera projekt,  

bla projektgrupp till Zmart-mässan och  
projektgrupp till Windenköket 

 tillsammans med Jonathan. 
 

Arvin berättar också att han håller på att utvärdera arbetet  
mellan näringsläsansvarig och ordförande i MARM. 

9.4.6. SAMO 
Anton Sandberg informerar om att han varit SU-möte där det  

pratats om trygg på Chalmers och funka. 
 

Han berättar även att han gjort skyddsronden tillsammans med  
mikael enelund, samt en skyddsombudsman från kåren. 
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Sist nämner Anton att han jobbar med att få över ansvaret  

på Bruno till Rustmästeriet. 
9.4.7. Kommunikationsansvarig 

Clara Dahlberg berättar om att hon har startat upp ett projekt  
i fråga om att göra om utanför Loungen. 

Planen är att få dit en mer informativ tavla med 
 bättre översikt över sektionens aktiva samt  

vad som händer på sektionen och när. 
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-styret. 
 

§ 9.5 FuM informerar  
Elin Winberg informerar om att om man är man intresserad av  

att gå på ett FuM-möte är man  
välkommen att vara det. 

  
Elin informerar även om att det kommer skickas ut en  

kårenkät angående det befintliga valsystemet.  
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor 
 

§ 9.6 Föreningar informerar 
9.6.1. MALT 

MALT tackar för att så många kom på sångbokssittningen  
samt tack till alla som hjälpte till. 

MALT berättar att sångböckerna tyvärr är feltryckta men de  
nya är på väg samt att de som köpt en feltryck sångbok 

 kommer få möjlighet att byta ut sin till en ny. 
 

MALT berättar även om deras asp som kommer  
hållas inom en snar framtid. 

9.6.2. MnollK 
MnollK tackar för all som kom på deras asp, 

samt berättar om deras pub som hålls inom en snar framtid. 
9.6.3. Rustet 

Rustet tackar för alla som kom på deras asp. 
9.6.4. M-sex 

M-sex informerar om sin kommande vårbal,  
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samt kommande aspar och pub. 

9.6.5. MISS 
MISS berättar att de kommer att hålla i en asp imorgon, den 20/11. 

De berättar även om att under MISS-passet på söndag  
kommer det att spelas volleyboll. 

MISS tackar även MGK för den goda maten som serverades  
under lunchen. 

9.6.6. M.A.K 
M.A.K. tackar alla som var med på galliska spelade, 

både puffar och tävlande. 
De fortsätter med att berätta om deras pepparkaksasp  

Samt att det kommer hållas i en fredagspub på en  
torsdag inom en snar framtid. 

 
§ 9.7 Övriga informerar 

Bautastensskötaren berättar att det förekommit ett attentat mot bautastenen  
och att det troligtvis är SNOK som ligger bakom detta. 

Attentatet bestod av en plastfilm som var rullad oändligt  
många varv runt om bautastenen. 

Han avslutar med att han ska försöka gå till botten med  
det här och hitta den/de skyldiga. 

 
Daniel Pettersson meddelar att Bruno ej är återställd till sin forna glans,  

men frukta ej, tid för foliering är bokad. 
Pettersson fortsätter med att berätta att folieringen går på försäkringen  

så sektionen behöver inte betala. 
Han skyller på att krånglet med försäkringen och att  

det är därför det tagit tid. 
Pettersso avsutar med att berätta att en ny reflex till Bruno är införskaffad  

och att den sitter fint på, så nu kan man se Bruno igen i vintermörkret. 
 

§ 10 Motioner 
§ 10.1 Motion 1 - Ordförande JSG 

Kajsa Andreasson och Hanna Jonsson föredrar  
Motion 1 - Ordförande JSG. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
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Daniel Idoffsson meddelar att Styret står bakom denna proposition  

så att Kajsa slipper sitta för alltid som ordförande. 
 

På frågan varför de valde SM3 svarar de att de vill att man ska  
se JSG som ett alternativ till  de andra föreningarna. 

 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

 
Sektionsmötet beslutar att: 

Godkänna Motion 1 - Ordförande JSG 
 
 

§ 10.2 Motion 2 - Kompositansvarig 
Sebastian Zamola föredrar motion 2 - Kompositansvarig 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
På frågan hur ser arbetsbelastningen ut idag på XP så svarar  

Sebastian att alla poster delar på arbetsbördan. 
 

På frågan vad posten ska innebära svarades att den kompositansvariga  
ska hålla kontakten med de som jobbar och är ansvariga  

i kompositlabbet samt ansvara för loftet.  
 

Sebastian går kort igenom de olika posternas arbetsuppgifter. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Sektionsmötet beslutar att: 
Godkänna Motion 2 - Kompositansvarig 

 
§ 11 Val 

§ 11.1 Programråd 
11.1.1. Ledamot 

Anton yrkar på att ta de i klump. 
 

Sektionsmötet beslutar att:  
Godkänna att ta de i klump 
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Övriga nomineringar: 
Hanna Jonsson 

Johanna Stenmark 
 

Hanna Jonsson berättar kort om sig själv och varför hon söker. 
Johanna Stenmark berättar kort om sig själv och varför hon söker.  

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
Johanna och Hanna lämnar rummet. 

 
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion. 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

Enhälligt välja Hanna Jonsson och Johanna stenmark  
som studentrepresentanter till programrådet. 

 
§ 11.2 Valberedningen 

11.2.1. Ledamot 
Övriga nomineringar: 

Markus Jernek 
 

Markus presenteras sig själv kort och varför han söker. 
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 

Markus lämnar rummet. 
 

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion. 
 

Sektionsmötet beslutar att:  
Enhälligt välja Markus Jernek som ledamot i valberedningen 

 
Mötesordförande yrkar på att ajournera mötet till 17.30 
 
Sektionsmötet beslutar att: 
Ajournera mötet till 17.30 
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Mötet avslutas 12.51 
 
Mötet öppnas igen kl. 17.40 
 
M-styret yrkar på att öppna §7 - Fastställande av föredragningslistan 
igen och lägga till följande: 
 §19 Tävling 

 
§ 12 Information 

Ingen information  
§ 13 Interpellation 

Ingen interpellation 
§ 14 Propositioner 

§ 14.1  Proposition 2: Förtydligande års- och revisionsberättelser under SM2 
Sara Eriksson föredrar propositionen. 

 
Mötesordförande öppnar för frågor. 

 
Mötesordförande öppnar för diskussion. 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

Godkänna Proposition 2 - Förtydligande års- och revisionsberättelser under SM2  
 

Proposition 2: Förtydligande års- och revisionsberättelser under SM2  
godkänns nu för andra gången och behöver  

därför inte tas upp på nästa sektionsmöte.  
 
§ 15 Verksamhetsberättelser  

Daniel frågar sektionsmötet om det är okej att ta upp  
verksamhetsberättelserna under mötet nu och  

ta upp revisionsberättelserna under sm3. 
 

På frågan om när revisorerna tror att de kommer var klara svarade  
Daniel Idoffsson att det är på gång men det tar lite tid. 

På frågan varför inte man inte kan ta det Sm4 svarade Idoffsson 
 att man inte vill skjuta upp problemet längre än nödvändigt. 
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Pettersson går igenom hur det bör vara enligt den ekonomiska policyn 

 och konsekvenserna om man inte följer den,  
vilket det inte görs. 

 
Sektionsmötet beslutar att: 

Godkänna frågan om att ta upp verksamhetsberättelserna  
nu och revisionsberättelserna under SM3. 

 
§ 15.1 M-ord 18/19 

Sophie Friberg drar kort huvudinnehållet i M-ords verksamhetsberättelse. 
 

Sophie berättar att fyra nr av M-ord bestående av några seriösa samt  
oseriösa artiklar, horoskop, pyssel, samt intervjuer, kommit ut  

under verksamhetsåret. 
 

Hon fortsätter att berätta att en enkät skickats ut om  
vad sektionen vill ha i tidningarna. 

 
Sophie berättar om aspningen de hade tillsammans med bakmaskinen. 

 
Det arrangerades ett M-ordmysterium med Nollan  

som var väldigt uppskattat. 
 

M-ord hade Veckobrevet på prov, och det skickades ut mer  
eller mindre i tid varje vecka. 

Sophie berättar att det tog ungefär 40min att komponera allt vilket  
de tyckte var för lång tid och de vill effektivisera detta. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
På frågan vad som var bäst under året svarades att  bästa artikeln  

som kom ut var artikeln om namnbytet på M-sektionen. 
På frågan vad som var sämst svarades att ingen riktig granskning  

gjordes vilket hade behövts. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Idoffsson påpekar att det varit väldigt fina tidningar! 
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Sektionsmötet beslutar att:  
Godkänna M-ord 18/19’s verksamhetsberättelse 

 
§ 15.2 XP 18/19 

Erik Gustavsson föredrar XP 18/19’s verksamhetsberättelse. 
 

Han berättar att alla huvudmålen uppfylldes under året. 
Och berättar vidare att utbildningarna förbättrades och  

att ett ökat engagemang synts tydligt. 
Gustavsson informerar kort om att det genomförts många  

stora omorganisationer. 
 

Gustavsson berättar att det varit ett väldigt aktivt år där det bla har  
arrangerat flera event och även hjälpt till under cortegen. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
I verksamhetsplanen står det att XP ska ha världsherravälde år 2020,  

hur går detta? 
Gustavsson är säker på att det kommer att uppnås innan  

2020 då de lagt en bra grund. 
 

På frågan vad de att de har gjort för att få fler att gå era kurser svarades att  
det varit väldigt många aktiva i styrelsen samt att de varit bra på att PRa  

på sociala medier. 
 

På frågan om det varit en rimlig arbetsbelastning svarades att det varit en rimlig  
belastning, men att det varit mycket individuellt hur mycket tid man lagt. 
Gustavsson sa också att oavsett hur mycket tid man har lagt har man fått  

mycket tillbaka. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion 
 

Sektionsmötet beslutar att:  
Godkänna XP 18/19’s verksamhetsberättelse 

 
Mötet ajournerades kl.17.59 då sektionsmedlemmarna ville ha mer pizza. 
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Mötet öppnades igen kl.18.03. 
 

§ 15.3 M-Sex 18/19 
Erica Lundberg presenterar M-sex verksamhetsberättelse. 

 
Erica börjar med att berätta om CM som arrades tillsammans  

med prosex. 
Sittningen blev lyckad och var väldigt uppskattad, dock var det ett  

dåligt arr rent ekonomiskt då det var eko på eftersläppet. 
 

Erica fortsätter med att berätta att de puffade grisfesten, och arrangerade  
mottagningsgasque och välkomstgalan under mottagningen som  

var två väldigt uppskattade arr. 
 

Erica berättar även den andra mottagningsgasquen som var samarrad med A6,  
den skulle först varit en tågvagnssittning men blev inte så pga  

för höga kostnader så det slutade med ‘vanlig’ sittning. 
De arrangerade också häng under mottagningen som skulle varit ute  

i skärgården men slutade i Winden då det var dåligt väder. 
 

Det arrangerade även ett julbord tillsammans med Rustet, men M-sex var  
mest hjälpredor till rustet pga dålig ekonomi,  

men det blev väldigt lyckat i alla fall. 
 

Sist berättar Erica om vårbalen som hölls. 
Den gick i sin helhet bra och många var nöjda, men pga för sen deposition  

ficks inte det önskade datumet vilket gjorde så att det var många  
som inte kunde komma pga skidresa och lite annat. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

 
Väldigt välskriven verksamhetsplan och väl strukturerad! 

 
Sektionsmötet beslutar att: 

Godkänna M-sex 18/19’s verksamhetsberättelse 
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§ 15.4 MnollK 18 
Ulrika Krüger drar kortfattat MnollK 18’s verksamhetsberättelse. 

 
Ulrika berättar att de arrangerade mottagning med resterande  

föreningar på M och Chalmers. 
 

De anordnade pubar, den ena med MnollK 19 för att de skulle få  
arrangera ett event innan mottagningen. 

 
Det hölls även en påskäggsjakt tillsammans med M-sex. 

 
Ulrika fortsätter med att berätta om prioriterade projekt de haft under året. 
Så som att de såg till att alla i MnollK hade kontakt med övriga föreningar  

som skulle hjälpa till med mottagningen. dvs varje övrig förening  
hade de en kontaktperson i MnollK. 

 
Ulrika berättar att Vice Phadderchefsposten behölls och jobbades vidare med. 

 
De jobbade också med biljettförsäljningen via Bonsai, där det finns möjlighet  

till att boka biljetter men de valde att man skulle betala face to face  
för att hålla kontakten mellan MnollK och Nollan. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
På frågan hur aspningen gick  svarades att den gick bra och att man haft  

väldigt mycket samma upplägg som tidigare år, dvs en rundvandring,  
en mer informativ asp och en sittning 

 
På frågan om de skulle gjort annorlunda om de satt ett år till svarade  
Ulrika att de varit dåliga på att planera och att de skulle blivit bättre  

på att dubbelkollat allt en extra gång. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Sektionsmötet beslutar att:  
Godkänna MnollK 18’ verksamhetsberättelse 
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§ 15.5 MISS 18 

Sara Eriksson drar verksamhetsberättelsen då ordförande och  
kassör tyvärr inte kunde medverka pga tuff helg i Linkan. 

 
Sara berättar att de hållit i MISSpass varje söndag. 

Och att de försökte hitta på nya saker men pga av för få  
“nya” saker i kårhallen var det svårt att göra detta. 

De införde MISSpass deluxe för att den delen av planen istället. 
 

Sara berättar att det hölls i en badmintontunering. 
 

Samt att det arrangerades två sportpubar varav de ena där de  
hjälpte till på MISS 17’s sportpub 

Den första puben var samma dag som vårens första varma dag  
och samtidigt som en annan sittning vilket ledde till  

att de backade i budgeten. 
 

Sara fortsätter att berätta att de höll i 3st MM: brödback, gokart och  
combat archery tag, samt CM i spökboll. 

 
Ekonomiskt sett backade de på gokarten pga dålig kommunikation, 

combat archery tag var på en dag då många åkt hem inför julledigheten,  
men några masterstudenterna kom vilket var kul och brödbacken gick  

de plus på. 
 

Det arrangerades fem event under mottagningen och de puffade  
många andras, samt gjorde en film till vardera arr och  

några andra filmer till sittningar. 
Det tog lång tid, men var väldigt uppsakattat. 

 
Sara avslutar med att berätta att det lades mycket tid på att hitta nya MISS-ställ. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
På frågan om kommande år kunde göra några förbättringar svarade  

Sara att man kunde jobba med att försöka få fler att gå på MISSpassen  
samt skicka ut en enkät eller liknande där man frågade vad man  

vill göra på MISS pass. 
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Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Det påpekades att det var väldigt bra med lite siffror så man får  
ett humm om hur det gick ekonomiskt. 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

Godkänna MISS 18’s verksamhetsberättelse 
 

§ 15.6 MGK 18 
Jonathan Lundström föredrar MGK 18’ verksamhetsberättelse och  

meddelar att den är inte så lång, men den gör det den ska. 
 

Jonathan berättar att de arrangerat grisfesten och att det kom mycket  
folk och att det var väldigt lyckat. 

 
Under mottagningen hölls en pub och gasque, och jonathan berättar att  

med tanke på att de flesta som satt i MGK var pateter från M-sex och  
Rustet så det gick bra, dock kom inte så många på eftersläppet. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
På frågan hur kom det sig att de kunde gå plus svarade Jonathan  
att tack vare att de drog ner budgeten så mycket som möjligt så 

 att backningen var minimal, det var även bra väder vilket bidrog. 
 

På frågan hur var det att ha grisfesten i maj svarade Jonathan att  
det var bra då det var långhelg så många var lediga.  

Dock åkte många hem den helgen och grannarna var inte jättenöjda. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Bra PR inför grisfesten! 
 

Sektionsmötet beslutar att: 
Godkänna MGK 18’ verksamhetsberättelse  

 
§ 15.7 Rustmästeriet 18/19 
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Sektionsmötet beslutar att: 

Bordlägga punkten till SM3 då ingen i Rustmästeriet 18/19  
medverkade på mötet. 

 
§ 15.8 M.A.K. 18 

Lowe Aspeqvist drar M.A.K. 18’s verksamhetsberättelse. 
 

Han berättar att de förgyllde vardagen med tisdagslunch,  
tentakäk, fredagspubar och M.A.K.-mys. 

 
Lowe berättar att under LP4 hölls en sittning med oklart  

tema där vissa kom i frack andra i morgonrock. 
 

Under LP1 välkomnades Nollan av M.A.K. på Götaplatsen. 
Lowe berättar att de medverkade på rundvandringen och att  

deras station var kast med liten boll och irländsk julafton. 
Det hölls en M.A.K.-grill med elektro vilket gick ofantligt bra dock  

regnade sista timmen. 
Samt en karaokepub och en Asterixpub och flera småarr. 

 
Under LP2 hölls bl.a. tre aspar; en sittningsasp, ett pepparkaksbak  

och en rundvandring, samt Galliska spelen. 
 

Och under Lp3 berättar Lowe att det arrangerades en fredagspub,  
en skidresa och en påskjakt med MnollK, samtidigt var det  

en inskolningsperiod för de nya i M.A.K. 
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 

Det påpekas att Lowe har stavat fel på ett namn i verksamhetsberättelsen. 
 

På frågan hur gick det ekonomiskt på övriga arr samt hur  
det kom sig att de gick plus svarade Lowe att gick  

väldigt mycket plus på galliska pga överbudgetering på bil. 
 

Lowe informerar att han kommer att svarar på fler  
frågor när revisionsberättelsen är färdig och redovisad. 
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På frågan vad som var roligast svarade Lowe att det var  

att arrangera Galliska. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Det framkommer att Lowe inte behöver göra ett ändringsyrkande  
för att ändra felstavningen. 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

Godkänna M.A.K. 18’s verksamhetsberättelse 
 

 
 

§ 15.9 MnollK 17 
§ 15.10 MARM 16/17 
§ 15.11 MARM 17/18 

§15.9 MnollK 17, §15.10 MARM 16/17 och §15.11 MARM 17/18 
 yrkas på att behandlas i klump. 

 
Sektionsmötet beslutar att: 

Bordlägga §15.9 MnollK 17, §15.10 MARM 16/17  
och §15.11 MARM 17/18 till SM3 

 
§ 16 Kvartalets bus 

MnollK och MAK fyllde Rustets och M-sex’s rum med ballonger. 
 

Sektionsmötet beslutar att:  
MnollK’s bus på Rustet och M-sex blir Kvartalets bus 

§ 17 Revisionsberättelser 
§ 17.1 M-ord 18/19 

Pettersson yrkar på att §17.1 M-ord 18/19 stryks då  
den faller under Styrets budget.  

§ 17.2 XP 18/19 
§ 17.3 M-sex 18/19 
§ 17.4 MnollK 18 
§ 17.5 MISS 18 
§ 17.6 MGK 18 
§ 17.7 Rustmästeriet 18/19 
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§ 17.8 M.A.K. 18 
§ 17.9 M-Styret 16/17 
§ 17.10 M-Styret 17/18 
§ 17.11 MnollK 17 
§ 17.12 MARM 17/18 

Pettersson yrkar på att bordlägga till SM3 
Lowe yrkar på att bordlägga §18 Ansvarsfrihet också samt att  

bordlägga §17 Revisionsberättelser och §18 Ansvarsfrihet i klump 
 

På frågan om man kan bordlägga de direkt till SM4 svarades  
att man gärna vill bli av med de så snart som möjligt. 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

I klump bordlägga §17 Revisionsberättelser och  
§18 Ansvarsfrihet till SM3 

§ 18 Ansvarsfrihet 
§ 18.1 M-ord 18/19 
§ 18.2 XP 18/19 
§ 18.3 M-sex 18/19 
§ 18.4 MnollK 18 
§ 18.5 MISS 18 
§ 18.6 MGK 18 
§ 18.7 Rustmästeriet 18/19 
§ 18.8 M.A.K. 18 
§ 18.9 M-Styret 16/17 
§ 18.10 M-Styret 17/18 
§ 18.11 MARM 16/17 
§ 18.12 MARM 17/18 
§ 18.13 M-ord 17/18 
§ 18.14 MUU 16/17 
§ 18.15 MUU 17/18 
§ 18.16 MGK 16 
§ 18.17 MIL 17/18 
 

§ 19 Tävling 
3:e plats: Simon Svensson 

2:a plats: Falke 
1:a plats: Daniel Pettersson 
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§ 20 Övriga frågor 
På frågan om det kommer att finns läskburkar till nästa SM så att det  

finns pant svarade Idoffsson att det ännu är oklart. 
 

§ 21 Under mötet bordlagda frågor 
§15.7 Rustmästeriet 18/19, §15.9 MnollK 17,  

§15.10 MARM 16/17 och §15.11 MARM 17/18 
§17 Revisionsberättelser och §18 Ansvarsfrihet 

 
Sektionsmötet beslutar att:  

Bordlägga ovanstående punkter till SM3 
 

§ 22 Sektionsvisa 
Idoffsson ber om ursäkt för att han sjöng fel på sångbokssittningen. 

 
Sektionsvisan framfördes mycket vackert av alla medverkande på mötet. 

§ 23 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl.19.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mötesordförande Vid protokollet Justeras 

 

___________________ ____________________               ____________________         ____________________ 

    Daniel Pettersson     Clara Dahlberg                     Oskar Tylén Simon Svensson 

 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 

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

Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg  



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Sektionsmöte 2019-11-19 

 

Bilagor 
 

1. Motion 1 - Ordförande JSG 
2. Motion 2 - Kompositansvarig 
3. Verksamhetsberättelse - M-ord 18/19 
4. Verksamhetsberättelse - XP 18/19 
5. Verksamhetsberättelse - M-sex 18/19 
6. Verksamhetsberättelse - MnollK 18 
7. Verksamhetsberättelse - MISS 18 
8. Verksamhetsberättelse - MGK 18 
9. Verksamhetsberättelse - M.A.K. 18 
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Motion	

2019-11-15	
	
	

	
	

	

Ordförande	JSG	
	
Bakgrund	
På	sektionsmöte	1	(240919)	beslutade	mötet	att	lägga	till	Jämställdhetsgruppen	som	
ordinarie	utskott	i	sektionens	reglemente.	För	att	utskottet	ska	kunna	fungera	som	tänkt	så	
behöver	förtroendeposten	ordförande	väljas	in	på	ett	sektionsmöte.	Detta	kräver	en	ändring	i	
sektionens	stadgar.	

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	motionären	

att	 i	sektionens	stadgar	lägga	till:		

Kapitel 6  

SEKTIONSMÖTET  
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• Inför nästkommande verksamhetsår välja 
- förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets 

sektionskommittéer. 
- förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt eventuella 

undantag som förtecknas i reglemente. 
- förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet. 
- förtroendepost i Jämställdhetsgruppen. 
 

• Vartannat år1 välja sektionens inspektor. 
 

	

Motionärer	genom	

	

_____________________	 	 	 _____________________	

Hanna	Jonsson	 	 	 Kajsa	Andreasson	



Kompositansvarig 
Bakgrund  
 
I nuläget består Experimentverkstadens styrelse av nio personer, varav två av posterna består 
av Ordförande och Kassör och övriga har följande poster Timmerman, Verkmästare, 3D-
laserman, IT-ansvarig, PR-ansvarig, Sponsoransvarig och Utbildningsansvarig. Då 
Experimentverkstadens verksamhet har ständigt utvecklats och från grunden enbart varit en 
verkstadsförening så bedrivs idag även ett Maker-space med fokus på 3D-skrivning och 
laserskärning. De senaste åren har Experimentverkstaden arbetat för att även kunna bedriva 
verksamhet i Maskinhusets kompositlaboratorium, för första gången har detta blivit möjligt 
och under hösten har vi haft en pilotgrupp på nio personer.  

Den framtida planen är att fler medlemmar under kommande år skall ha möjligheten att jobba 
i kompositlaboratoriet. Denna expansion kommer medföra ett ökat arbete för sittande i 
styrelsen, då alla redan har egna tidskrävande ansvarsområden hinner ingen lägga sitt fulla 
fokus på kompositlaboratoriet  

Med detta till grund så vill vi tillsätta en åttonde ledamot i styrelsen som skall vara ansvarig 
över XP:s verksamhet i kompositlaboratoriet samt tillkommande loft som är i anknytning till 
kompositlaboratoriet. 

Yrkande  
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna  

att  Ändra reglemente paragraf 12:1:a från               

Experimentverkstaden 12:1:a Experimentverkstadens	styrelse	består	
av	ordförande,	kassör	och	tre	till	sju	
övriga	styrelsemedlemmar.	Samtliga	
poster	i	Experimentverkstaden	tillsätts	
av	sektionsmötet,	med	undantag	vid	
fyllnadsval	då	sektionsstyrelsen	
bereder	val	och	tillsätter	poster.	

 

till 

Experimentverkstaden 12:1:a Experimentverkstadens styrelse består 
av ordförande, kassör och tre till åtta 
övriga styrelsemedlemmar. Samtliga 
poster i Experimentverkstaden tillsätts 
av sektionsmötet, med undantag vid 
fyllnadsval då sektionsstyrelsen bereder 
val och tillsätter poster. 

	



att  Ålägga M-styret att uppdatera reglementet enligt ovan. 

Att  Ålägga Experimentverkstaden 19/20 att, i samråd med sektionsstyrelsen skriva                                                                                                                  
,            instruktioner för Experimentverkstaden 

 

 

Motionär genom  

Sebastian Zamola   



Verksamhetsberättelse M-ord 18/19 

 

 

Verksamhetsberättelse  

-M-ord 18/19 
 

Inledning 

Redaktionen under det gällande verksamhetsåret bestod av: 
  
Sophie Friberg - Chefredaktör 
Jonathan Lundström - Fotoansvarig 
Carl Alvelid - Redaktör 
Jenny Andersson - Redaktör 
Maria Börjesson- Redaktör 
Isak Dunge - Redaktör 
Carl Emme - Redaktör 
Alexander Johansson - Redaktör 
Charlie Johansson - Redaktör 
Henrik Larsson - Redaktör 
Sebastian Simmons - Redaktör 
 
Under verksamhetsåret gav redaktionen ut 4 tidningar, en per läsperiod, med ett brett 
och varierat innehåll vilket var redaktionens mål. Ett evenemang hölls under 
mottagningen 2018 och en asp arrangerades tillsammans med Bakmaskinen under lp 3. 
M-ord har även varit ansvarig för att skicka ut Maskinteknologsektionens veckobrev en 
gång i veckan.  
 
Nedan följer en beskrivning av varje område: 

Tidningar  

M-ord har under verksamhetsåret givits ut i 4 nummer som släpptes läsvecka 7 eller 8 
varje läsperiod. Varje nummer har bestått av ett par lite seriösare artiklar ett par 
artiklar med syftet att vara ren underhållning samt lite pyssel och programinformation 
och såklart bilder från sektionens alla evenemang från den gångna läsperioden. 
Återkommande inslag som funnits i alla fyra nummer är: Ledaren, Kuggligan och 
Kuggprognos, Programmet informerar, pyssel och Horoskop samt M-photo och 
Ocensurerat. Uppföljningar på tidigare granskningar av Galliska spelen samt Grisfesten 
utfördes, vilket var något som strävades efter i verksamhetsplanen. Redaktionen 
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försökte även inkludera alla på sektionen mer, bland annat genom att låta dem skicka in 
lärarcitat och svara på enkäter. Till exempel skickades en enkät ut angående 
debattartikeln om namnbyte på Maskinteknologsektionen, där vi i det efterföljande 
numret hade en uppföljning med svar från enkäten. I en generell enkät om tidningen var 
det en betydande mängd som gärna ville ha insändare med i tidningen. Tyvärr fick vi 
inte in jättemånga sådana skickade till oss när vi verkställde denna ide.  

Aspning 

I läsperiod 3 arrangerades en asp tillsammans med Bakmaskinen. Aspens upplägg var 
att bakmaskinen asparna skulle baka valfritt bakverk och M-ord asparna skulle sedan 
skriva en recension av dessa bakverk. Deltagarna fick välja att aspa den ena eller andra 
föreningen eller båda. Tyvärr var uppslutningen inte så hög och det slutade med att 
endast två recensioner blev skrivna. Dessa publicerades hursomhelst i det följande 
numret av tidningen (Nr1 2019).  

Mottagning 

Under mottagningen arrangerades ett Mordmysterium, där det medverkade ett 20-tal 
Nollan. Eventet började med att alla fick mat och medan de satt och åt hördes ett skrik 
ifrån Windenköket; det hade skett ett mord. Nollans uppdrag var sedan att utreda vem i 
redaktionen som var mördaren genom att leta efter ledtrådar som i förväg hade 
placerats ut samt förhöra alla i redaktionen. Arret krävde mycket planering och 
skådespel från vår sida, men i slutändan verkar det ha uppskattats av Nollan. 

Veckobrev 

På prov var M-ord under verksamhetsåret ansvarig för Maskinteknologsektionens 
veckobrev. I uppgiften ingick att skicka ut formuläret till sektionens föreningar att fylla i 
om de önskade medverka i veckobrevet, samt komponera och skicka ut brevet en gång 
per vecka till Maskins alla medlemmar. Detta har genomförts mer eller mindre i tid alla 
veckor. Värt att nämna är att det tog minst 40 minuter att komponera veckobrevet varje 
vecka, vilket är lång tid och processen borde kunna förenklas. 

Sammanfattning 

Alla punkter i verksamhetsplanen har uppnåtts och på det stora hela har 
verksamhetsåret flutit på bra. Inga större problem har uppdagats redaktionen är nöjd 
med sin insats.  
 

 
M-ord 18/19 
Via Sophie Friberg 
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Verksamhetsberättelse,
föreningen eXPerimentverkstaden

2018-07-01 till 2019-06-30

eXPerimentverkstadens styrelse under verksamhetsåret 2018/2019:
• Eric Gustafsson - Ordförande

• Dennis Köhlberg - Kassör

• Robert Östberg - Spons

• Frowin Winkes - PR

• Martin Aronsson - IT

• Lorentz Cederlöf - Verkmästare

• Rasmus Kristenssen - Timmerman

• Jonas Lecerof - 3D-printer/laserskärare

• Fabian Ebbesson - Utbildningsansvarig
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Introduktion

Nedan följer en punktvis redovisning av måluppfyllnaden under verksamhetsåret 18/19 för
eXPerimentverkstadens styrelse. Efter dessa punkter följer en redovisning i mer eller mindre
kronologisk ordning av höjdpunkter under verksamhetsåret.

Huvudmål

• Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten
utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär.

• Administrera och genomföra kurser med målet att utfärda minst.

– 4st metall fortsättningskort (alla metallmaskiner)

– 14st metall körtkort (alla metallmaskiner utom fräs och svarv)

– 12st träkörkort

• Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar.

• Tillhandahålla 3D-skrivare samt laserskärare för sektionens och föreningens medlem-
mar.

• Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relationen som finns
idag.

• Anordna minst 2st workshops under verksamhetsåret för att öka medlemsengage-
manget.

• Kontinuerligt utveckla samtliga kurser.

• Världsherravälde till år 2020.

Måluppfyllnad av huvudmål

• Genom allt vi har gjort har det långsiktiga målet varit som första punkten.

• Antal godkända uppkörningar under året kan sammanfattas som:

– 4st metall fortsättningskörkort.

– 31st metall körkort.

– 13st träkörkort.

– Utöver detta så har fyra personer lärt sig att köra XP’s CNC-fräs.

– Det skall markeras att många av kurserna undergick ombearbetning för höjd kval-
ité som ibland minskade antalet möjliga kursdeltagare per tillfälle. Styrelsemedlem-
mar har inte räknats med i dessa siffror.

• Vi har under verksamhetsåret tillhandhållit verkstaden utan oplanerade uppehåll och
haft 207st medlemmar.

• Under året har 3D-skrivarna underhållits löpande samt två nya har köpts in.
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• Kontakten med skolans personal har sköts snyggt och relationen har förbättrats på en
redan bra grund.

• Under året anordnades en silversmidesworkshop varje läsperiod, en cykel workshop
och en tomteverkstad.

• Under året lades mycket fokus på utveckling av samtliga kurser med en total omarbet-
ning av metallkursen tidigare metall light.

• XP-styret 18/19 har lagt en stabil grund för XP 19/20 att färdigställa totalt världsher-
ravälde.

Övriga mål

• Delta aktivt i mottagningen och genomföra ett eget arrangemang, XP-race.

• Hjälpa sektionen vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt.

• Genom infar och sociala medier öka gemene teknologs vetskap om XP och verkstaden.

• Genomföra aspning i LP2.

• Hjälpa CCC under Cortègen.

• Fortsätta att vara skolan behälpig i kurser som ingenjörsmetodik och Maskinelement.

• Arbeta på "Makerspacet" i Kurslabbet.

Måluppfyllnad av övriga mål

• XP-styret deltog aktivt under mottagningen samt höll i XP-racet.

• Sektionen och dess kommittéer hjälpas många gånger med olika projekt.

• Infar genomfördes inför ett fåtal större arrangemang samt under mottagningen. När-
varon på sociala medier har utvecklats och bibehållits. Under året uppnåddes 1000
likes på Facebook.

• Aspningen genomfördes med bra antal deltagare som resulterade i gott om sökanden.

• XP-styret bistod CCC med hjälp under Cortègen.

• XP-styret och dess emeritus hjälpte skolan under flertal kurser. För att nämna ett par
ingenjörsmetodiken, maskinelement och material/tillverkningsteknik.

• Makerspacet i Kurslabbet har utvecklats.

Verksamheten i kronologisk ordning

Följande presenteras höjdpunkter ur XP-styrets verksamhetsår uppdelat i mottagning respek-
tive läsperioder.
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Mottagningen

• Chalemrsrundvandringen, höll en station

• M.A.K.-EKAK-grillen, grillade burgare till gästerna hela kvällen.

• Bastun, höll en station där Nollan sköt ägg på XP-styret.

• Kappseglingsbygget, håll kontakt med bygglaget och bidrog med byggexpertis, extra
byggmaterial och verktyg. Hjälpte MK att städa upp byggplatsen med gasbrännare.

• Spökfortet, skrämdes med högljudda motorer.

• XP-race, vårt egna arrangemang med gott deltagande och nöjda nollan.

LP1 (exkl. mottagningen)

• Metallkurs

• Träkurs

• 3D-kurser

• Laserkurser

• Silversmidesworkshop

LP2

• Metallkurs

• Träkurs

• 3D-kurser

• Laserkurser

• Aspning

– Årets aspning minskades till två tillfällen för att höja kvalitén på asparna.

– Mek-asp

– Byggasp med lösnummerkörning

• Silversmidesworkshop

• Tomteverkstad med många nöjda deltagare.
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LP3

• Metallkurs

• Träkurs

• 3D-kurser

• Laserkurser

• Inval av XP-styret 18/19 och dess upplärningen började direkt efter invalet och fortsat-
tes under hela vårterminen.

• Arbetskläder från Tranemo med tryck sponsrat.

• Silversmidesworkshop

• Studiebesök genom RGM.

LP4

• Metallkurs

• Träkurs

• 3D-kurser

• Laserkurser

• Cortègen

– En säkerhetskurs

– Två svetskurser

– Byggjour alla byggdagar i verkstaden.

– Reparation av XPs samling av lösnummer.

– Expandering utav XPs uppställning av lösnummer.

– XP deltog i Cortègetåget med 10 lösnummer.

– Genomförde en stor och lyckad PR-satsning med Cortègen.

• Fortsatt utbildning av nästa XP-styret.

• Föreläsning i förbränningsmotorteknik och överladdning av XP-emeritus Lennarth
Zander från Boost Busters.

• Silversmidesworkshop.

• Studiebesök hos Husqvarna i samarbete med MARM för Maskinteknologer.
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Löpande arbete under hela året

• Styrelsemöten varje vecka.

• Introkurser för alla nya medlemmar.

• Inköp av verktyg.

• Hålla ordning i verkstaden.

• Kontakter med våra generösa sponsorer.

• Många löpande projekt i verkstaden för att förbättra för medlemmarna (t.ex. tillverkn-
ing av verktyg och organisering i verkstaden).

Övrigt

Det som står beskrivet ovan är de aktiviteter som synts och betytt mest utåt, men mellan
raderna finns även den dagliga verksamheten där styrelsens ledamöter lagt ned blod, svett och
tårar för att kunna driva föreningen framåt (+ en hel del som inte kommer med här). Under
året gjordes många roliga projekt i verkstaden både utav medlemmar och styrelsemedlemmar.
Vi hoppas och tror att detta arbete är uppskattat, i vilket fall som helst så var det otroligt kul!

För XP i tiden, Plikten framför allt, WSTS , osv.
Eric Gustafsson
Ordförande, eXPerimentverkstadens styrelse 2018/2019
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  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

M-sex 18/19 
 

Verksamhetsberättelse  
 

M-sex har till uppgift att driva festverksamhet som gynnar 

maskinteknologsektionens medlemmar och att anordna 

maskinteknologsektionens årliga vårbal. 

 

Läsperiod 4, 2018 

Åtagande Utförande 

Att tillsammans med prosex. 

arrangera gasque under 

Cortègemästerskapen i fest. 

M-sex och prosex. deltog tillsammans i CM och arrangerade 

sittning med eftersläpp. Temat var ”Sun Trip” och spelade på 

Stig Helmers Sällskapsresan.  

  

En lyckad sittning i sin helhet då alla biljetter såldes och 

kvällen i stora drag gick som planerat, men tyvärr ett ekande 

eftersläpp.  

  

Därför var detta arrangemang ekonomiskt sett inte mycket att 

hänga i granen. M-sex och prosex. fick dock ett väldigt fint 

diplom att hänga där i stället!  

 

Åtagande Utförande 

 ET-raj 

  

Innan sommaren höll M-sex sitt första ET-raj med tema 

”Space-gasque”. Istället för en gasquesittning valdes det att 

ha grillning istället eftersom intresset för sittningen var lågt. 

Eftersläpp hölls som vanligt i Gasquen.  
 

Utöver detta puffade M-sex Grisfesten och påbörjade vårbalsarbetet i läsperiod 4. 

 

 

 

 



   

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

 

Mottagningen 2018 

Åtagande Utförande 

Hålla övningssittning för nollan 

I syfte att lära nollan hur en sittning går till och hur man ska 

bete sig höll M-sex en övningssittning på lunchen i 

mottagningsvecka 1.  

 

Nollan lärde sig mycket nyttig info inför den första 

sittningnen, Välkomstgalan, samma fredag! 

  

 

Åtagande Utförande 

Arrangera mottagningens första 

sittning med Rustmästeriet 

 M-sex tillsammans med Rustmästeriet arrangerade 

finsittningen Välkomstgalan på fredagen mottagningsvecka 1. 

Sittningen höll till i Betonghallen. 

 

Det blev ett uppskattat och lyckat arrangemang då alla 

biljetter såldes slut till nollan och phaddrar. 

 

Åtagande Utförande 

Arrangera mottagningsgasque 1, 

Schtek-gasque 

 I nästan traditionsenlig ordning arrangerades Schtek-

gasquen i mottagningsvecka 2. Utöver nollan bjöds även 

MnollK och Rustmästeriet in till sittningen och sammanlagt 

blev vi 90 gäster. 

 

Arret bestod av både sittning och eftersläpp som båda var 

lyckade!  

 

  



   

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

 

Åtagande Utförande 

Arrangera mottagningsgasque 2, 

samarr med A6 

 Mottagningens andra gasque valde att göras till ett samarr 

med A6 i mottagningsvecka 3. Då var grundplanen att skapa 

en vagnssittning där nollan skulle få åka runt i Göteborg på 

en gammal spårvagn under sittningen. Detta alternativ blev 

alldeles för dyrt för att hålla ett lågt biljettpris och svårt 

logistiskt att lösa.  

 

Det blev istället en Toga-sittning med både sittning och 

eftersläpp i gasuen. Som alltid med samarr blir det inte lika 

ekonomsikt gynnsamt, men vi tror att det var nyttigt för 

nollan att även umgås med andra sektioner! 

 

Åtagande Utförande 

 Arrangera ett häng med nollan 

 M-sex arrangerade ett lugnare arr som vi kallar 

Sensommarhäng (tidigare skärgårdshäng) där vi med nollan 

äter räkor och umgås. Tanken var att åka ut till skärgården för 

detta, men i vanlig göteborgsanda var vädret inte så pålitligt. 

Vi arrade därför istället i Winden. 

 

Utöver dessa åtaganden var M-sex MnollK behjälpliga under mottagningen, samt fortsatte 

planera vårbalen. 

 

Läsperiod 1 

Åtagande Utförande 

 ET-raj  

 ET-raj hölls den 3:e november med temat Tiki-gasque för att 

lysa upp den mörka hösten. Arret gick bra och i det stora hela 

som förväntat.  

 

Åtagande Utförande 

 Sittning med MALT  

 I verksamhetsplanen beskrevs det att vi strävar efter att hålla 

en sittning tillsammans med MALT mellan mottagning och 

aspperiod. Inom den tiden gick det tyvärr inte att ordna en 

sittning. Främst på grund av tidsbrist från oss i M-sex som 

efter en hektisk mottagning behövde prioritera skola mellan 

alla andra arrangemang under hösten.  

 

Denna sittning genomfördes alltså inte. 



   

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

 

Läsperiod 2 

Åtagande Utförande 

 Bedriva aspning 

Tre stycken asptillfällen hölls. Dels en sittning där asparna 

fick laga mat, planera och utföra en sittning. Efter sittningen 

var det också en rundvandring till våra olika vänner på 

campus.  

 

Den andra aspen gjordes tillsammans med Rustmästeriet i 

Härryda-bastun.  

 

Den sista aspen var en postrundvandring där asparna fick gå 

runt och besöka de olika posterna i M-sex där vi berättade vad 

vi arbetar med under föreningsåret. 

 

Åtagande Utförande 

Arrangera julbord med 

Rustmästeriet 

 Den 16 december arrangerade M-sex och Rustmästeriet det 

årliga julbordet tillsammans i Café Bulten. Rustmästeriet stod 

för allt ekonomi.  

 

Alla biljetter sålde slut och var ett väldigt uppskattat arr av 

studenterna! 

 

Åtagande Utförande 

 ET-raj/Aspgasque 

19e januari hölls läsperiodens ET-raj som också var M-sexs 

aspgasque där aspar fick prova på att jobba en hel dags 

gasque. Både sittning och eftersläpp. Temat detta ET-raj var 

Fastfood.  

 

Det kom mycket folk och blev en lyckad gasque. 

 

Läsperiod 3 

Åtagande Utförande 

 ET-raj/Överlämnings-gasque 

23 mars hölls överlämnings-gasquen planerat av M-sex 19/20 

med oss 18/19 till hjälp i syfte att få en lättare övergång till att 

arra själva.  

 

 



   

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

 

Vårbalen 2019 

Åtagande Utförande 

Arrangera 

Maskinteknologsektionens 

årliga vårbal. 

 

70 års jubileum! 

Maskins vårbal den 13e april serverade fördrink på L’Avenue 

i centrala Göteborg för en senare trerätters på Hällsnäs 

herrgård. 

 

Innan baldagen hölls biljettförsäljning 12 mars i Beta i 

studiehallen där Black Tie var med och provade ut frackar till 

balgästerna. Försäljningen följdes upp med biljettsläpp den 3 

april där gästerna hämtade sin biljett, fick en goodiebag och 

lite bubbel. 

 

M-sexs största arrangemang Vårbalen hade en krokig väg 

fram av olika anledningar. Den inföll 13e april som egentligen 

inte var planen. Grundtanken var att arrangera balen helgen 

innan, den 9e april, men detta datum blev bokat av ett annat 

sällskap innan vi hade gjort en definitivbokning. Detta visste 

vi skulle leda till färre gäster då 13e april krockade med en 

skidresa många maskinstudenter åker på. 

 

Totalt erbjöds 120 platser av lokalen och som vi förstod 

baserat på krocken med skidresan skulle bli svårt att sälja. Vi 

hade en förhoppning om att sälja 90 biljetter för att ekonomin 

skulle gå ihop väl. Totalt såldes 81 biljetter. 

 

Värt att räkna in är också att vi hade högre mål med vår 

sponsring av vårbalen än vad vi lyckades driva in. Därför hade 

vi räknat med att kunna förlita oss på en del sponsring som 

tyvärr inte gick. Vilket gjorde att M-sex fick göra det vi gör 

bäst och hitta väl valda ställen att spara in pengar på. 

 

Baldagen var trots den krokiga vägen otroligt lyckad och 

uppskattad!   

 

Under året 18/19 har M-sex uppfyllt sin verksamhetsplan och vill samtidigt uttrycka stor 

tacksamhet till maskinteknologsektionens medlemmar för ett väldigt roligt och lärorikt år 

med många lyckade arrangemang. 

 

 



 

Verksamhetsberättelse MnollK-18  
MnollK-18 har planerat och genomfört alla de punkter som  
åligger föreningen enligt styrdokumenten. Utöver det löpande 
arbetet har MnollK-18 arbetat med de prioriterade projekten som 
presenterades i verksamhetsplanen.  

Prioriterade projekt  

Samarbete mellan föreningar  

Arbetet för att främja ett bra samarbete mellan föreningarna på maskinsektionen påbörjades av 
MnollK-16 vilket sedan MnollK-17 fortsatte att arbeta vidare med. Med tidigare MnollKs 
erfarenheter var det en självklarhet för MnollK-18 att fortsätta vidare på bra samarbete mellan 
föreningar på maskinteknologsektionen.  

För att ha ett bra samarbete tilldelades alla föreningar som var engagerade i mottagningen 2018 två 
kontaktpersoner i MnollK. Syftet var att de lätt och snabbt skulle kunna komma i kontakt med 
varandra gällande allt från små till stora saker. Alla föreningar hade även minst ett möte med dess 
kontaktpersoner innan mottagningen för avstämning och överenskommelse hur föreningens 
arrangemang skulle se ut.  

Allmän information gick ut till föreningarnas ordförande under ordförråden och scheman lades ut i 
en gemensam drive.  

Under mottagningen 2018 fanns en arrangemangsansvarig i MnollK för varje arrangemang vars 
uppgift var att hjälpa föreningarna under arret. Utöver detta fanns en separat jourtelefon för 
föreningarna så att de enkelt kunde komma i kontakt med MnollK om ingen fanns på plats.  

Slutligen arrangerades ett tackkalas för alla föreningsaktiva som hjälpt till under mottagningen. 



Phadderverksamheten  

Målet med utvecklingen av phadderverksamheten var att få fler phaddrar att aktivt delta i 
mottagningens aktiviteter. För att rekrtyera phaddrar hölls info av phaddercheferna under en lunch 
och en phadderutbildning hölls innan mottagningen började. Möten med phaddergruppschefer 
hölls de två första veckorna under mottagningen för uppföljning. 

MnollK-17 införde, utöver en phadergruppschef  i varje phaddergrupp, även en vice 
phaddergruppschef. Innan mottagningen 2018 bestämdes det att fortsätta med det för att underlätta 
arbetsbelastningen på faddergruppschefen. För att visa uppskattning för phaddrarna hölls en gratis 
sittning i Winden under mottagningen, på Nollans lediga dag. 

Biljettförsäljning  

Många arrangemang under mottagningen är mycket populära och biljetterna säljer snabbt slut. 
Tidigare år har Nollan varit tvungna att köa inför ett biljettsläpp och prioriterat det framför 
introföreläsningarna i matematik. Detta var inte uppskattat från programmets sida och MnollK-16 
påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt biljettsystem. 

MnollK-17 startade samarbete med Bonsai och använde sig utav appen Bonsai Campus för att 
sprida information och reservera biljetter. MnollK-18 använde sig av samma app och fortsatte 
arbetet med Bonsai. I Bonsai Campus kunde Nollan reservera biljetter och sedan betala i NollKoll 
under lunchen. En annan fördel med appen var att matpreferenser fördes in automatiskt via Nollans 
användarkonto.  

Även då en ny betalfunktion i appen lanserades valdes det att fortsätta med samma system som 
tidigare år. Betalfunktionen valdes ej på grund av att det bidrar till mindre kontakt med Nollan då 
de i så fall inte skulle möta MnollK dagligen vid biljettförsäljningar. Även av ekonomiska skäl valdes 
betalfunktionen bort. 

Ekonomisk sammanfattning  

Det ekonomiska utfallet för MnollK-18 var likt det budgeterade. Utgifterna för mottagningen 
var något mindre än budgeterade, vilket berodde på mycket högt deltagande från Nollans sida 
på samtliga arrangemang samt bra med spons. 

Vi hade pengar över efter mottagningen vilket resulterade till en episk pub i bulten under 
våren som kidsen var med och höll med oss samt en påskjakt som hölls efter verksamhetsårets 
slut tillsammans med M.A.K.   



 

Verksamhetsberättelse MISS 18 
Enligt	verksamhetsplanen	formulerades	MISS-18:s	mål	enligt:	”MISS	har	som	huvudsaklig	
uppgift	att	främja	gemene	Maskinteknologs	hälsa,	fysik	och	psykiska	välmående.	Detta	uppnås	
genom	idrottspass	och	ett	brett	utbud	av	arrangemang.”	

Detta har under verksamhetsåret uppfyllts genom att varje vecka hålla pass i kårhallen, 
arrangera maskinmästerskap och chalmersmästerskap, pubar i bulten, evenemang under 
mottagningen samt två större evenemang i form av badmintonturnering och brännboll. 
 
MISS-Pass: 
En gång i veckan höll MISS-18 ett två timmar långt pass, oftast i kårhallen. Vår ambition var 
att försöka få så många som möjligt att delta på passen samt att försöka variera passen och 
därmed få så många maskinteknologer som möjligt att ha besökt minst ett MISS-pass. Vi lade 
även upp ett schema över kommande pass samt satte upp affischer för att locka fler personer 
till passen.  
 
Några exempel på aktiviteter som gjordes under passen för att öka variationen: 

- Judo  
- Nostalgipass (roliga lekar) 
- Poolvolleyboll 
- Cirkelfys 
- Pingis 
- Landhockey 
- Basket 
- Handboll 

 
 
Evenemang: 
MISS-18 skulle under verksamhetsåret arrangera minst ett större evenemang per läsperiod, 
men med ambitionen att arrangera två stycken per läsperiod vilket uppfylldes. De större 
evenemang som hölls kan delas in i följande tre kategorier: 
 
Sportpub: 
Under året arrangerades tre sportpubar i bulten som var väldigt uppskattade av de flesta. 
Under pubarna fanns även TV-spel tillgängligt i form av till exempel FIFA och Mario Kart, 
något som var väldigt omtyckt. Det ekonomiska resultatet för två av sportpubarna ser ut enligt 
följande: 
 
Arr Utgifter Inkomster  Kommentar 

Pub 
LP1 5026 6268  

Denna pub gick bra överlag. Det var många 
taggade nystudenter på plats samt riktigt bra quiz 
och spel.  

Pub 
LP4 3590 3239  

Detta var bland de första fina dagarna på året, 
många valde säkert därför att sitta på 
uteserveringar istället. Cortègeninvigningen var 
även samma dag, så vissa passande kunder var 
troligtvis där. 

 



 

 
 
Maskin- och Chalmersmästerskap: 
Under året arrangerades tre stycken maskinmästerskap samt ett Chalmersmästerskap, dessa 
var följande: 

- MM	i	Combat	Archery 
- MM	i	Gokart 
- MM	i	Brödback 
- CM	i	Spökboll 

Följande är utdrag från den ekonomiska uppföljningen och visar det MM som hade stor 
omsättning samt CM i spökboll: 
 
Arr Utgifter Inkomster  Kommentar 

GoKart 7600 5760  

Vi hade fullt med deltagare till detta evenemang (32 st). Enligt budget 
skulle vi backa 1500kr på detta evenemang, men detta diffade 340kr 
p.g.a. felräkning av oss. 

Spökboll 400 2000  

Detta överskott beror på att vår kära kapten hade möjlighet att boka 
hallen mycket billigare än tidigare år. Fler lag än förväntat deltog i detta 
CM vilket ökade inkomsterna en del. 

 
Övriga evenemang: 
Under året hade vi även två övriga evenemang som var brännbollslir och badmintonturre, 
dessa var väldigt omtyckta och hade hög deltagarmängd. Dessa evenemang var de två större 
evenemang som planerades att utföras enligt verksamhetsplanen. Enligt budget skulle vi gå 
1000kr back på de två större evenemangen, vi backade 950kr så det är good enough.  
 
 
Mottagningen: 
Under mottagningen var MISS MNollK behjälpliga och hjälpte till under många 
arrangemang. Förutom detta höll MISS-18 i fyra egna arrangemang, Dessa var 
Fotbollsturneringen ”Inkastet”, FIFA-turnering, Vattenkampen samt såpboll som var en nyhet 
för detta år.  
 
Vi var även ansvariga för att ta ut och träna Maskins lag till finalkampen, laget var otroligt 
duktiga och vann finalkampen vilket också gav maskin vinsten i hela mottagningskampen. 
 
 
Aspning: 
MISS-18 arrangerade enligt plan tre aspar för att ge den intresserade maskinteknologen en bra 
insyn i verksamheten och utveckla innebörden av att engagera sig i kommittén. 
 
 
Maskinställ: 
MISS-17 lade ett bra grundarbete för att få in sponsor till ett nytt maskinställ, MISS-18 
beställde under året detta ställ som nu används av maskinlag i CM och diverse evenemang. 
 
Chalmersmästerskap: 
MISS-18 har vid varje Chalmersmästerskap försökt fått ihop ett lag från maskin och även 
anmält laget. Maskinstället lånas ut och MISS bidrar även med en del av betalningen till 
deltagande. 



 

 
 
Ekonomiskt resultat: 
Resultatet över hela året blev +1469kr, perfekt. 
 
// MISS 18 genom Gustav Silverstam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Verksamhetsberättelse MGK 18

  
Medlemmar: 
Invalda LP3 
Ordförande: Jonathan Lundström 
Baransvarig: Jonathan Ekström 
Matansvarig: Oskar Lundström 
Musikansvarig: Moa Lubell 
Byggansvarig: Henrik Helmfrid 
Informationsansvarig: Filip Björklund 
 
Fyllnadsval: 
Bokningsansvarig: Sebastian Boström 
 

Plan: 
Maskins Griskommitté, MGK, har för avsikt att under verksamhetsåret 18 genomföra 
följande: 

  
- Arrangera den årliga Grisfesten den 10:e Maj

  
- Ha ett arrangemang under mottagningen för både Nollan och övriga 

teknologer. 
  

- Genomföra aspning för att informera övriga maskinteknologer om hur MGK:s 
verksamhet är uppbyggd och fungerar. 

 
- Arrangera ett tackkalas för alla som hjälpt till under Grisfesten. 

 
I övrigt ska MGK 18 sträva efter ett så bra samarbete som möjligt med övriga 
maskin-kommittéer. MGK 18 skall även vara MnollK behjälpliga under 2018 års 
mottagning i den mån de kan.  

 
  



 
 

Resultat: 
Grisfesten: 
Vi arrangerade Grisfesten som planerat den 10:e 
maj 2018. Under kvällen hade vi ganska tur med 
vädret men på natten kom det några ordentliga 
skurar. Vi hade ändå drygt 600 gäster och vi gick 
med vinst på festen dock lite mindre än de 
planerade 4000. 
 
Arr under mottagningen: 
Vi arrangerade en pub och gasque som hölls efter 
finalkampen. Vi började kvällen med att hålla en pub 
i Winden där vi serverade mat och dryck till maskin som precis hade vunnit 
mottagningskampen. Efter puben stängde sprang vi ner till gasquen och arrangerade 
ett eftersläpp. Puben gick bra och vi hade många taggade nollan. Nere på gasquen 
kom lite mindre gäster än förväntat men vi gick ändå plus på arrangemanget.  
 
Aspning: 
Vi höll en asp i winden där vi bjöd på mat, berättade om våran verksamhet och 
sedan fick asparna utifrån ett tema planera sin egna grisfest.  
 
Tack-kalas: 
Ett tack-kalas hölls för alla som hjälpt oss under året i tågvagnen där vi bjöd på mat 
och körde lite lekar.  
 
Summering: 
Totalt under året gick vi lite back till följd av att vi inte gick med lika mycket vinst som 
vi hade räknat med. Vi i MGK 18 har haft ett sjukt kul och givande år och vill tacka 
alla som hjälpte oss på våra arrangemang och/eller kom på arrangemangen.  
 

 
Maskins Griskommitté genom  
Ordförande Jonathan Lundström, 2019-11-15  

  



Verksamhetsberättelse Rustmästeriet 18/19 
	

Medlemmar:	 	 Post:	
Maja	Carlsson		 Rustmästare	
Alexander	Greger	 Kassör	
Jonathan	Andersson	 Windschef	
Julia	Ohlslöf	 	 Bryggmästare	
Anna	Sundberg	 PR-chef	
Ludvig	Johansson	 Inköpsansvarig	 Max	
Edin	Jakobsson	 Intendent		

	

Under	årets	gång	har	samtliga	arrangemang	som	ingått	i	verksamhetsplanen	genomförts	med	i	
helhet	ett	gott	resultat	utan	några	större	incidenter.	

Pubrundan	–	Samtliga	har	varit	lyckade	och	välbesökta	utan	några	större	incidenter.	Efter	visst	strul	
med	dispositionsavtalet	för	uteplatsen	fick	vi	den	till	sist	godkänd	och	kunde	även	vårt	år	ha	en	
uteplats	på	nollepubrundan	som	var	mycket	uppskattad.	I	LP3:s	pubrunda	kom	ovanligt	mycket	folk	
och	baren	sålde	slut	innan	kl1,	vilket	ledde	till	att	vi	den	gången	stängde	kl2.	

Stenhårt	Café	–	var	lyckat	alla	gånger.	Några	av	pubarna	hade	vi	livemusik	med	trubadur	vilket	
verkade	vara	uppskattat	av	många.	

Winden	–	uthyrdes,	förvaltades	och	underhölls	i	den	mån	vi	kunde	under	året.	Windschef	Jonathan	
har	gjort	ett	bra	jobb	och	har	haft	nära	kontakt	med	Akademiska	då	det	har	varit	en	hel	del	problem	
med	köket	under	årets	gång.	Löpande	under	året	har	nya	redskap	införskaffats,	bland	annat	fick	
köket	en	ny	spis	och	en	ny	diskmaskin.	Problemet	med	säkringar	som	löser	ut	samt	timern	fixades,	
dock	verkar	flertalet	av	de	saker	som	fixades	ha	börjat	krångla	igen	och	i	nuläget	har	jag	dålig	koll	på	
huruvida	bra/dåligt	dessa	fungerar	utan	hänvisar	istället	till	sittande	Windschef	för	det	aktuella	
läget.	En	diskussion	angående	upprustning/renovering	av	köket	påbörjades	men	har	inte	fallit	ut	i	
något	konkret	ännu.	

Skåpsuthyrning	–	Inte	varit	någon	nämnvärd	kö	under	året,	har	haft	4	utdelningar	av	skåp	och	har	
man	inte	fått	något	har	det	berott	på	att	man	inte	närvarat	vid	utlämningen.	I	och	med	GDPR	
skickades	det	ut	bekräftelsemail	angående	behandling	av	personuppgifter	och	på	grund	av	uteblivna	
svar	fick	flertalet	skåp	klippas.	

Mottagningen	–	Rustmästeriet	höll	följande	arrangemang	under	mottagningen:	

- Välkomstgalan,	tillsammans	med	M-sex	
- Grottsits	
- Häng-med-Rustet	
- Pubrunda	LP1	

Samtliga	arren	var	välbesökta	och	uppskattade.	Detta	år	byttes	häng-med-Rustet	från	söndag	till	en	
vardag	så	att	Nollan	kunde	komma	på	arret	direkt	efter	skolan,	vilket	verkade	vara	en	lyckad	ändring	
då	det	var	betydligt	fler	som	kom	detta	år.	

	



Övriga	arrangemang	under	året	som	hölls:	

Brödbacksturnering	tillsammans	med	MISS	hölls	under	våren.	Lyckat	och	inga	rapporterade	skador.			

Julbord	tillsammans	med	M-sex,	där	Ludvig	och	Elias	ska	ha	ett	extra	tack	för	en	riktigt	bra	insats	
med	matplaneringen.	

3	aspningstillfällen	och	en	asppunbrunda	arrangerades	där	maskinteknologer	fick	bekanta	sig	med	
Rustmästeriets	verksamhet	och	kultur.	Aspningen	bedöms	vara	väl	lyckad	då	det	resulterade	i	ett	
nytt	fantastiskt	Rustmästeriet	019/20.	

Avslutningsvis	arrangerades	ett	litet	tackkalas	i	form	av	en	brunch	för	de	som	har	hjälpt	oss	med	
pubrundorna	under	det	aktiva	årets	gång.	

	

	

Rustmästeriet	18/19,	genom	
Rustmästare	Maja	Carlsson,	2019-11-15	



Verksamhetsberättelse M.A.K.-18 

M.A.K. är Maskinteknologsektions PR-förening som ämnar att 

bedriva verksamhet som förgyller gemene maskinteknologs 

vardag med diverse olika form av arrangemang.  

M.A.K.-18 bestod av:  

Lowe Aspeqvist – Ordförande 

Jackie Johansson – Kassör 

Sebastian Olsson – Ledamot 

Oliver Johansson – Ledamot 

Emma Velin – Ledamot 

Olle Christensson – Ledamot 

Ola Löseth – Ledamot 

Under verksamhetsåret genomfördes alla arrangemang som 

fastställts i verksamhetsplanen under SM4 2018 samt att M.A.K.-18 har agerat genom de grundtankar 

som presenterades som löd:  

”Vi värderar ett glatt sinne, en positiv livssyn och öppenhet mot alla.” 

Läsperiod 4: 

M.A.K.-18 startade sitt officiella verksamhetsår med den klassiska sittningen som hålls under 

Cortégeveckan, en sittning som blev mycket lyckad och uppskattade. Efter det var det dags för en 

fredagspub i bulten. Planeringen inför mottagningen samt galliska spelen tog sin början samt att 

läsperiodens M.A.K.-mys, ett glaskalas utanför hörsalarna i vårvärmen. Vi puffade även MGKs grisfest. 

Tentakäk genomfördes också som utlovat, denna gång med grillad entrecote.   

Läsperiod 1:  

Äntligen var nollan här och efter ett trevligt sommaruppehåll återkom M.A.K.-18 till Göteborg på 

Götaplatsen för att välkomna maskins nya studenter. Dagens därpå medverkade vi på rundvandringen 

med en klassisk kombination av kast med liten boll samt irländsk julafton. Tredje dagen på mottagningen 

går traditionsenligt M.A.K.-EKAK-grillen av stapeln på elektros innergård, vilket även var fallet i år. Ett 

välbesökt arrangemang som gick väldigt bra trots att sista timmen såg en större mängd regn ner över 

kvällens besökare. Lördagen på mottagningsvecka ett arrangerade M.A.K.-18 en kareokepub med inslag 

av häfv, ett uppskattat men tyvärr inte ett så välbesökt arrangemang då nollan dagen innan gick på 

välkomstgala och förmodligen var trötta efter en intensiv första vecka på mottagningen.  

Mottagningsvecka två medverkade vi på MK-s nya arrangemang tivolit tillsammans med SNOK, DKV 

och BAMSE, tre andra föreningar som sysslar med häfv inom Chalmers studentliv. Vi hade därför en 

station där nollan fick testa på att häfva. Stationen var välbesökt under hela arrangemanget och många 

fick lära sig den ädla konsten att häfva. Fortsatt under mottagningen hjälpte vi MnollK under spökfortet, 

vi hejade på nollan på kappseglingen samt att vi drog ihop ett maskinlag till Cheeret. Sista 

mottagningsveckan arrangerade vi en fredagspub i bulten i Asterix-anda för att lätta på stämningen inför 

nollans stundande dugga i inledande matematik.  

Under läsperiod 1 genomfördes även den första maskinaredagen med kaffe under dagen samt pub under 

kvällen med god stämning. Läsperioden avslutades med ett tentakäk.  

 

 



Läsperiod 2:  

Under läsperiod två hölls tre aspar där aspiranterna fick lära känna M.A.K.s verksamhet samt kultur. Alla 

dessa tre får anses lyckade då det blev ett nytt fantastiskt M.A.K. inför verksamhetsåret 2019.  

Galliska spelen 2018 

Under läsvecka två hölls den 35:e upplagan av Galliska Spelen. Detta har varit ett kontroversiellt 

arrangemang under de senaste åren under ständig förändring. Vi lyckades få med ett maskinarelag utöver 

de utlandslag som var på plats, tyvärr hoppade ett maskinarelag av i sista sekund. Då detta handlar om ett 

två-års mål väljer jag även att nämna att årets upplaga (2019) av Galliska spelen som hade två 

maskinarelag på plats med ett större medlemsantal än tidigare vilket var mycket bra. Andelen maskinare 

uppgick i ca 46% vilket är väldigt nära 50% och trenden går tydligt åt detta håll. Värt att nämna är också 

att det är stor majoritet av Chalmersdeltagare på arrangemanget nu, närmare 70%. Vilket är en punkt som 

tidigare varit kontroversiell och numera åtgärdad. 

Arrangemanget gick mycket bra utan några större konstigheter. Tyvärr fick vi en mindre deposition på 

bastun i Härryda, dels på grund av missförstånd men också av bristande rutiner kring sömn under 

arrangemanget. Detta togs med i utvärderingen och fördes vidare till nästa års M.A.K.. Stora arrangemang 

är alltid svåra att göra en exakt budget till och därför avslutades detta arrangemang på ett litet plus trots 

depositionen som sedan gick tillbaka till sektionens medlemmar i läsperiod fyra.  

Överlag är vi väldigt nöjda med helgen och ser fram emot att se en fortsatt utveckling av arrangemanget.  

 

Under läsperioden hölls även en fredagspub, en tisdagslunch, ett M.A.K.-mys och ett tentakäk, alla 

arrangemang var välbesökta och uppskattade.  

Läsperiod 3:  

M.A.K.-18s sista egna arrangemang var i form av en fredagspub. Efter valdes nästa års M.A.K. (2019) in. 

Efter detta inval påbörjades en inskolningsperiod av dessa för att hjälpa dem att komma igång inför deras 

egna verksamhetsår. De fick arrangera maskinaredagen under läsperiod 3, där vi var med under dagen 

samt under kvällen på puben. Nästa års M.A.K. genomförde även ett M.A.K.-mys, en tisdagslunch samt 

ett tentakäk. Årets skidresa genomfördes också i vanlig ordning tillsammans med IF, årets resmål var Val 

d’Isère och var en mycket uppskattad resa. 

 

Jag vill tacka mitt kära M.A.K. för ett utomordentligt trevligt år, utom dem hade inget av detta varit 

möjligt. Jag vill även tacka alla som kom på våra arrangemang och hoppas att de är lika nöjda som vi är.  

kjk 

M.A.K.-18 

Genom Majestix, Lowe Aspeqvist 


