Verksamhetsberättelse MnollK-17
MnollK-17 har planerat och genomfört alla de punkter som
åligger föreningen enligt styrdokumenten. Utöver det löpande arbetet har MnollK-17 arbetat
med de fem prioriterade projekten som presenterades i verksamhetsplanen.

Prioriterade projekt
Följande projekt är planerade att genomföras på 1-2 år.

1. Phadderverksamheten
Målet med utvecklingen av phadderverksamheten var att få fler phaddrar att aktivt delta i
mottagningens aktiviteter. MnollK-17’s två phadderchefer var drivande i projektet. Precis
som tidigare år arrangerades ett evenemang för att rekrtyera phaddrar och en
phadderutbildning hölls innan mottagningen började.
Nytt för phadderverksamheten 2017 var införandet av en vice phaddergruppschef för att
underlätta arbetsbelastningen på faddergruppschefen. Vi valde även att införa en ledig dag för
nollan där vi bjöd alla phaddrar på middag i Winden. Tyvärr var det inte så många som deltog
men arret behölls även till mottagningen 2018 där deltagandet var betydligt högre vilket var
roligt att se!
För att inkludera phaddrarna mer i mottagningens arrangemang reserverade vi platser på
sittningar till de phaddrar som ställt upp och puffat under tidigare arr. Tyvärr var intresset för
att puffa inte så högt som vi hoppats och därmed såldes inte heller särskilt många phadderbiljetter till sittningarna.
2. Samarbete mellan föreningar
Arbetet för att främja ett bra samarbete mellan föreningarna på maskinsektionen påbörjades
av MnollK-16 och var en självklarhet för oss i MnollK-17 att arbeta vidare med. Vi tilldelade
alla föreningar en kontaktperson i MnollK-17 och försökte hålla kontinuerliga avstämningar
hela våren och under mottagningen. Allmän information gick ut till föreningarnas ordförande
under ordförråden och scheman lades ut i en gemensam drive.
Under mottagningen 2017 fanns en arrangemangsansvarig i MnollK 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 (och phaddrar) som hjälpt till
under mottagningen. En trerättersmiddag i Winden med tillbakablickar på mottagningen som
varit. Det kom en hel del frågetecken när klädkoden var kavaj och inte ovve, men i slutändan
var det en mycket uppskattad middag.

3. 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. De valde att använda en
hemsida för att boka biljetter som sedan köptes i NollKoll under lunchen. Principen var bra
men hemsidan fungerade inte alltid och det blev otydligt för Nollan då evenemanget och
informationen fanns i en separat app.
MnollK-17 jobbade därför mot att samla information, reservation och köp av biljetter på ett
ställe. Vi startade samarbetet med Bonsai och använde oss utav appen Bonsai Campus för att
sprida information och reservera biljetter. De som hade reserverat biljetter kunde sedan betala
i NollKoll under lunchen. En annan fördel med appen var att matpreferenser fördes in
automatiskt via Nollans användarkonto.
I slutet av MnollK-17’s verksamhetsår släppte Bonsai en betalfunktion i appen något som
sektionen inte valt att använda sig av på grund av kostnaderna per köp. MnollK-17 ser dock
inte detta som något negativt då det är bra för NolllK att träffa nollan dagligen och
biljettförsäljningen är ett ypperligt tillfälle för detta.
4. Utvärdering
Målet med ett nytt system för utvärdering var att få in fler svar från Nollan, phaddrar och
föreningsaktiva. De fysiska papperskopiorna togs bort helt och enkäten utfördes digitalt via
ett google-formulär. Helt nytt var att Maskinstyret även intervjuade Nollan och ställde frågor
om mottagningen och om MnollK’s arbetsinsats.
I utvärderingsenkäten kunde Nollan fylla i om de var intresserade av att ställa upp på
intervjuerna och styret skulle sedan slumpvis välja ut ett fåtal personer. Tanken var god, men
ingen tänkte på den lilla detaljen att utvärderingsenkäterna var helt anonyma. Styret saknade
därför kontaktuppgifter till de nollan som kunde tänka sig att ställa upp på intervju och vi fick
börja om från ruta ett. Tyvärr var intresset för att delta i utvärderingsintervjuerna svagt när
förfrågan skickades ut igen men ett par studenter ställde upp och styret kunde genomföra
intervjuerna.

Ekonomisk sammanfattning
Omslutning: 595 731,23 kr
Total största utgift: Nollfinalen - ca: 85 000 kr
Övergripande så var det ekonomiska utfallet för MnollK-17 mycket likt det budgeterade.
Utgifterna för mottagningen 2017 var totalt sett något mindre än de budgeterade. Detta
beroende på spons och deltagande på de olika arrangemangen.
MnollK-17 valde också att slå ihop tackklasen för föreningarna och phaddrarna till ett
gemensamt kalas. Antalet deltagare var därför något färre än planerat och budgeten var
tvungen att ändras för att uppfylla sektionens ekonomiska policy kring tackkalas. Detta
innebar att vi hade pengar över efter tackkalaset men endast ett arrangemang kvar att
genomföra. Resultatet blev en episk julbup i bulten där maskinteknologer kunde köpa
Larssons specialdrinkar och ryggbiff med rödvinssås för priset av en halv express. Mycket
nöjda kunder och ett mycket lyckat sista arrangemang för Mnollk-17
Den största avvikelsen i bokföring är de kortfristiga fodringarna som är betydligt större än
tidigare år. Detta på grund av en försenad bussfaktura som betalades efter avslutat
verksamhetsår.
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18/19 hade under sitt verksamhetsår som mål att genomföra diverse kulturellt
berikande arrangemang för maskinteknologsektionens medlemmar. Detta skulle vara genom
exempelvis olika sorters provningar eller besök. Vi hade även som vision att arbeta för en
sund mat- och dryckeskultur på sektionen.
Inför året satte vi upp ett antal ståndpunkter som skulle utgöra grunden för hur många och
vilka sorters arrangemang vi ville genomföra. Dessa presenteras nedan:
-

Arrangera maskins sångbokssittning under hösten 2019
2020

-

Arrangera minst ett arrangemang per läsperiod

-

Ha minst ett aspningstillfälle för att ge insikt i MALTs verksamhet

Genomförande:
Sångbokssittningen genomfördes i form av en sittning i Estiska huset på Guldheden där en
väldigt trevlig sittning kunde genomföras och som enligt MALTs egen uppfattning
uppskattades väldigt mycket. Vidare så genomförde vi under läsperiod 4 en whiskyprovning i
GD foajén, läsperiod 1 ett bryggeribesök hos Beerbliotek, läsperiod 2 sångbokssittningen
(som ovan diskuterad) samt under läsperiod 3 genomfördes en ost och charkprovning i vår
vackra sektionslokal, Winden. Slutligen så anordnade vi ett aspningstillfälle i form av en
presentation av verksamheten under en lunch där vi även svarade på eventuella frågor från de
närvarande.
Det fanns planer på att genomföra ytterligare ett arrangemang under läsperiod 2 utöver
sångbokssittningen i form av en vinprovning där vi skulle fått besök av en prisbelönt
vinkännare. Men till följd av sjukdom så kunde denne person tyvärr inte besöka oss och
genomföra detta.
Under presentationen av verksamhetsplanen så fick vi tillfrågan ifall vi skulle kunna ta på oss
arbetet med att ta fram en ny version av maskins sångbok. Då den gamla dels började ta slut i
antal, dels skulle behöva en del översyn av de texter som boken innehöll. Utan större
genomtänkande så accepterades denna förfrågan. En stor mängd tid fick läggas på att arbeta
fram denna nya sångbok för maskinteknologsektionen. I samarbete med jämställdhetsgruppen
har alla sångerna i den gamla versionen genomarbetats där en del texter har skrivits om medan
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andra har tagits bort helt. Även ett antal nytillskott av sånger har lagts till i den nytryckta
versionen. Efter mycket om och men med att hitta ett tryckeri som kunde trycka boken över
huvud taget men även tänka sig göra detta till ett rimligt pris. Kunde till slut maskins nya
sångbok levereras och distribueras vidare till sektionens medlemmar. Totalt trycktes 500
exemplar av boken för att täcka behovet för ett antal år framöver. Ett extra stort tack ska sägas
till kassören Erik Andersson som i avsaknad på kassörsarbete, lade ner extra mycket tid på
arbetet med sångboken!
Med detta som bakgrund så anser jag Lukas Ljungquist, ordförande i MALT
MALT 18/19
19/20 att MALT
MALT
19/20 genomfört de åtaganden som presenterades i vår verksamhetsplan!
18/19

Motionssvar
2020-09-17

Motionssvar: Grissläpp till sommaren
Bakgrund
Att flytta invalen för MGK från läsperiod 3 till läsperiod 4 tror M-styret skulle underlätta för
MGK’s arbete då det ger en längre planeringsperiod för att kunna genomföra en bra grisfest.
Möjligheten att ha aspningsperiod under grisfesten ser styrelsen som något positivt då det
kan öka intresset för MKG.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret
att

Bifalla motionen i sin helhet

M-styret 20/21 genom
_____________________
Utbildningsansvarig
Hanna Jonsson

§
Motion
2020-11-10
Namn: Hanna Jonsson

JSG byter namn
Bakgrund
Jämställdhetsgruppen är sedan 2019 ett ordinarie utskott på sektionen som arbetar för
gemenemaskinteknolog ska trivas och att sektionen ska vara så jämlik som möjligt.
Jämställdhetsgruppen 20/21 tycker att utskottets namn är missvisande då utskottsarbete
inte uteslutande handlar om jämställdhet utan riktar in sig på jämlikhet. Därför anser vi att
Jämställdhetsgruppen ska byta namn till de förslag som sektionsmötet röstar igenom av
följande:
•
•
•
•

JämM
M-likhetsgruppen
M-likhet
JäMlikhet

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären
att
under sektionsmötet rösta fram ett nytt namn till jämställdhetsgruppen och sedan
ändra i maskinteknologsektionens reglemente och stadgar på följande ställen till vad
sektionsmötet väljer att rösta fram:

Maskinteknologsektionens reglemente
Kapitel 10
Sektionensutskott
Utskotten

10:1

Sektionens utskott är:
● Maskins Utbildningsutskott (MUU)

§
Motion
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● Maskins Arbetsmarknadsutskott (MARM)
● Jämställdhetsgruppen (JSG)
● Maskins Utskott för Strategisk Tillväxt (MUST)

Verksamhet

10:2

Utskott åligger att:
● Sammanträda när verksamheten så fordrar.
Utskottsordförande åligger att:
● Sammanträda med och kontinuerligt uppdatera styrelsens
ansvarige.
● Samverka med styrelsens ansvarige i strategiskt arbete.
Instruktioner för utskotten och dess ledamöter fastställs av
sektionsstyrelsen.
Verksamheten drivs på ideell basis. Dock skall det finnas ett visst
utrymme för
ersättning i form av representation.
Medlem som motverkar utskottets arbete eller ej accepterar dess
åligganden
kan uteslutas efter beslut av sektionsstyrelsen.

Utbildnings-

10:2a

Utbildningsutskottet har till uppgift att:

utskottet
● tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och
undervisning.
Utbildningsutskottet åligger att:
● inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande
studiefrågor och utbildningskvalitet.
● hålla god kontakt med sektionens medlemmar.
● årligen dela ut sektionens pedagogiska pris.
Utbildningsutskottet består av förtroendeposten ordförande, samt övriga
medlemmar.

Arbetsmarknads

10:2

Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att:
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-

b

utskottet

● tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och
arbetsmarknadsfrågor.
Arbetsmarknadsutskottet åligger att:
● handha och samordna sektionens arbetsmarknadsaktiviteter.
● underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar
medlemmarna.
Utskottet består av förtroendeposterna ordförande och kassör, samt
övriga
medlemmar.

Jämställdhetsgruppen

10:2c
Jämställdhetsgruppen har till uppgift att:
● Bevaka och främja jämställdheten på sektionen.
Jämställdhetsutskottet åligger att:
● Aktivt arbeta med jämställdhet-, jämlikhet- och
diskrimineringsfrågor.
● Anordna utbildningar och workshops för sektionens aktiva med
syfte att främja jämställdheten på sektionen.
Utskottet består av förtroendeposterna ordförande, samt övriga
medlemmar.

Maskins

10:2d Maskins strategiska utskott har till uppgift att:

Utskott för
Strategisk
Tillväxt

● Kontinuerligt arbeta med strategiska frågor på sektionen
Maskins strategiska utskott åligger att:
● Arbeta med strategiska frågor och ta fram utvecklingsförslag
till sektionsstyrelsen och/eller sektionsmötet
● Implementera utvecklingsförslagen i den dagliga
verksamheten på sektionen i form av utbildningar och guider
vid behov.
Maskins utskott för strategisk tillväxt består av förtroendeposten
ordförande, samt övriga medlemmar.

§
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Maskinteknologsektionens stadgar
Kapitel 6
Sektionensmötet
Befogenheter

6:1

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

Sammanträden

6:2

Sektionsmötet skall sammanträda minst en gång per läsperiod.

Höstmöte 1

6:3

Det åligger sektionsmötet att:
● fastställa sektionens budget.
● fastställa sektionens verksamhetsplan.
● välja årets Valberedning

Utbildnings-

10:2a

Utbildningsutskottet har till uppgift att:

utskottet
● tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och
undervisning.
Utbildningsutskottet åligger att:
● inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande
studiefrågor och utbildningskvalitet.
● hålla god kontakt med sektionens medlemmar.
● årligen dela ut sektionens pedagogiska pris.
Utbildningsutskottet består av förtroendeposten ordförande, samt övriga
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medlemmar.

Arbetsmarknads

10:2

-

b

utskottet

Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att:
● tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och
arbetsmarknadsfrågor.
Arbetsmarknadsutskottet åligger att:
● handha och samordna sektionens arbetsmarknadsaktiviteter.
● underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar
medlemmarna.
Utskottet består av förtroendeposterna ordförande och kassör, samt
övriga
medlemmar.

Jämställdhetsgruppen

10:2c
Jämställdhetsgruppen har till uppgift att:
● Bevaka och främja jämställdheten på sektionen.
Jämställdhetsutskottet åligger att:
● Aktivt arbeta med jämställdhet-, jämlikhet- och
diskrimineringsfrågor.
● Anordna utbildningar och workshops för sektionens aktiva med
syfte att främja jämställdheten på sektionen.
Utskottet består av förtroendeposterna ordförande, samt övriga
medlemmar.

Maskins

10:2d Maskins strategiska utskott har till uppgift att:

Utskott för
Strategisk
Tillväxt

● Kontinuerligt arbeta med strategiska frågor på sektionen
Maskins strategiska utskott åligger att:
● Arbeta med strategiska frågor och ta fram utvecklingsförslag
till sektionsstyrelsen och/eller sektionsmötet
● Implementera utvecklingsförslagen i den dagliga
verksamheten på sektionen i form av utbildningar och guider
vid behov.
Maskins utskott för strategisk tillväxt består av förtroendeposten
ordförande, samt övriga medlemmar.

§
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Motionärer genom
_____________________
Hanna Jonsson

Verksamhetsberättelse

MnollK-19

MnollK-19 har enligt verksamhetsplanen planerat samt genomfört Mottagningen 2019 samt de två pubar
som var planerade under året. I det stora hela har MnollK-19 utfört det löpande arbete som åligger
föreningen med undantag för det tackkalas som skulle hållas under hösten enligt verksamhetsplanen. Då det
inte fanns tid under asp-perioden att hålla det samt att många i MnollK-19 var väldigt stressade togs beslutet
att flytta det till våren. Ett datum bokades in men i samrådan med de som var bjudna togs beslutet att ställa in
tackkalaset helt på grund av Covid-19 pandemin.

Prioriterade projekt
Phadderverksamhet

MnollK-19 jobbade under året extra med att utveckla phadderverksamheten, något som gick väldigt bra.
Målet var att få fler phaddrar att deltaga aktivt under hela mottagningen samt att följa riktlinjerna från
Chalmers Studentkår som finns i Mottagningskontraktet samt reglerna för sånger under Mottagningen.
MnollK-19 hade även stor hjälp av de övriga Maskinföreningarna för att få phaddrar att följa dessa riktlinjer
och målet anses uppnått.
MnollK-19 införde även en studieansvarig phadder i varje phaddergrupp samt utvärderade hur det
fungerade. Detta i syfte att ge Nollan en person de kan vända sig till när det gäller studierelaterade frågor så
som hur det fungerar med kursmaterial eller tentor. Under Mottagningen 2019 var dennes roll lite oklar men
en bra grund byggdes upp för att utveckla rollen vidare till kommande mottagningar.

Samarbete med “nära” sektioner

MnollK-19 ville stärka kontakterna med Z och TD i syfte att låta Nollan lära känna de Nollan de ofta möter
i M-huset från dessa sektionerna. Ett samarr hölls med I och TD där M-Nollan fick möjlighet att träffa
TD nollan under lekar samt en pubrunda i stan. Med IT och Z hölls ett arrangemang där Nollan i mindre
grupper kunde lära känna Z-Nollan under en spökrunda. Då det året innan inte hölls ett samarr med Z var
MnollK-19 väldigt nöjda med att detta kunde göras under Mottagningen 2019. Även en sittning med någon
av dessa sektioner var uppe som en möjlighet men kunde tyvärr inte utföras.
Utöver arret under Mottagningen hade MnollK-19 ett väldigt nära sammarbete med ZØK-19 vilket var
väldigt givande och skapade många möjligheter under året.

Ekonomisk sammanfattning

MnollK-19 fick efter sitt verksamhetsår pengar över, mycket på grund av högt deltagande från Nollan.
En annan anledning var att vissa utgifter blev lägre än planerat då till exempel ett bussbolag inte utförde sitt
arbete korrekt samt att det skedde ett missförstånd kring dukar på finalsittningen.
MnollK-19 valde då att köpa in godis och under tentaveckan gå och dela ut detta till studerande
Maskinteknologer i M-huset vilket var väldigt uppskattat.

Nolluppdragspokal

Då det fanns pengar över beslutade MnollK-19 även att köpa in en Nolluppdragspokal som XP sedan fick
sätta en Maskin-touch på. Detta för att ytterliggare uppmuntra framtida Nollan att utföra sina Nolluppdrag
då det är ett väldigt roligt sätt att lära känna Chalmers samt träffa Nollan utanför sin phaddergrupp.

M-sex 19/20
Verksamhetsberättelse
M-sex har till uppgift att driva festverksamhet som gynnar
Maskinteknologsektionens medlemmar och att anordna
Maskinteknologsektionens årliga vårbal.

Läsperiod 4
Åtagande

Utförande
M-sex och prosex. ställde upp i CM och arrangerade en sittning och eftersläpp i
Gasquen. Temat var ”Fly me to the moon” och vi tog med gästerna på en resa till
månen.

Arrangera sittning under Cortége Biljetterna sålde slut snabbare än vad vi hade tänkt och sittningen gick bra, vi är
Mästerskapen i fest, tillsammans överlag mycket nöjda med våran insats då vi lyckade kamma hem en tredjeplats i
med prosex.
tävlingen.
Ekonomiskt sett gick det som planerat då vi varken gick back eller plus alltför
mycket.

Åtagande

Utförande

ET-raj

M-sex arrangerade en mindre grillning i Sandlådan innan vi höll ett eftersläpp i
Gasquen tillsammans med V6. Temat var sommaravslutning och vi hade hyrt in
bandet Good Intentions till att spela några låtar på gasquen, vilket var mycket
uppskattat. Eftersläppet drog bra med folk så ekonomiskt gick det bra.

Mottagningen 2019

Åtagande
Hålla en övningssittning för
nollan

Utförande
För att lära nollan hur en sittning går till på Maskin höll vi i en övningssittning
under mottagningsvecka 1.
Nollan fick lära sig mycket nyttig info inför sin första ”riktiga” sittning på Maskin.

Åtagande
Arrangera en sittning,
Välkomstgalan, tillsammans
med Rustmästeriet

Åtagande
Hålla i en rundvandring i
maskinhuset tillsammans med
M.A.K.

Åtagande
Arrangera en sittning och
eftersläpp, Schtekgasquen

Utförande
Fredagen mottagningsvecka 1 höll vi tillsammans med Rustet i Välkomstgalan.
Det var mycket jobb och planering att arrangera i Betonghallen, men när
sittningen var slut var vi väldigt nöjda med hur det blev.
Biljetterna såldes slut till både nollan och phaddrar och vi tror att nollan hade
riktigt kul på sin första finsittning.

Utförande
Detta var ett nytt arrangemang som vi tillsammans med M.A.K. planerade och
genomförde. Det gick ut på att Nollan skulle få lära känna sitt nya hem,
Maskinhuset.
Biljetterna sålde tyvärr inte slut och med facit i hand tror jag att detta arrangemang
kan utvecklas mer för att nå sitt fulla syfte.

Utförande
Som tradition lyder höll vi under mottagningsvecka 2 Schtekgasquen. Utöver
Nollan bjöd vi även in MnollK, MISS, M.A.K. och Rustmästeriet och tillsammans
blev vi 119 gäster.
Både sittningen och eftersläppet var väldigt lyckade.

Åtagande

Arrangera en sittning och
eftersläpp, om möjligt med
annan sektion

Åtagande
Arrangera ett nyktert
”sensommarhäng” för nollan,
om möjligt tillsammans med
MISS

Läsperiod 1

Utförande
Vårat mål var att hålla mottagningens andra gasque tillsammans med en annan
sektion, men då vi inte lyckades hitta någon annan sektion som kunde de dagar vi
kunde fick vi ställa om vårat mål och göra en grym gasque för enbart Maskinare.
Temat blev MellanstadieDiscoGasque och till detta arrangemang bjöd vi in nollan,
M-styret och Rustmästeriet. Även här sålde biljetterna slut och sittning samt
eftersläpp blev det Mellanstadie-Disco som vi alla har saknat.

Utförande
Vi höll ett sensommarhäng med räkfrossa i Vasaparken utanför I. Tanken var att
åka till Saltholmen men då spårvagnarna valde att vara trasiga denna dag hamnade
vi en denna godtyckliga park. Planerna att det skulle vara ett sammarr med MISS
blev inte av.
Biljetterna sålde slut och nollan verkade uppskatta buffen med tillhörande quiz på
filtar en sensommar eftermiddag.

Åtagande

Utförande

ET-raj

ET-raj hölls 2 november och temat för denna tillställning var Dia de los Muertos
och både sittning och eftersläpp gick som planerat.

Läsperiod 2
Åtagande

Utförande
Vi höll i tre stycken asptillfällen. Dels

Bedriva aspning

Under den första aspen fick asparna planera, förbereda och genomföra en sittning i
ren M-sex anda. Kvällen avslutades med en rundvandring till våra vänner på andra
sektioner
Den andra aspen gjordes tillsammans med Rustet ute i Chalmers-bastun
Den sista aspen var en afternoon tea med oss där asparna fick veta mer om vad
man gör under året i M-sex.

Åtagande

Utförande
Den 15e december tog det årliga julbordet plats i Café Bulten där vi tillsammans
med Rustet serverade julmat och delade ut julklappar.

Julbord tillsammans med Rustet
Rustmästeriet stod för det ekonomiska och vi ställde upp med glatt humör.
Biljetterna sålde slut och gästerna verkade trivas som sillen i magen.

Åtagande

Utförande

ET-raj/Asp-Gasque

En sittning och eftersläpp hölls tillsammans med våra aspar. Temat var SeniorGasque och allting gick som planerat. Biljetterna sålde slut och eftersläppet drog
in mycket pengar

Läsperiod 3
Åtagande

Utförande

ET-raj/Överlämnings-Gasque

Sedan blev det dags för ET-raj igen och vi alla slogs av pandemin COVID-19. Vi i
M-sex ansåg att vi inte kunde hålla i detta arrangemang som planerat och vi
bestämde att ställa in.

Vårbalen 2020

Åtagande

Utförande
Arbetet för vårbalen drog igång direkt efter mottagningen och hela M-sex ringde
och mailade runt till diverse företag för att söka sponsring till Vårbalen 2020.
Ballokal och fördrinkslokal hittades och bokades kort därpå. Planeringen fortsatte
inför biljettförsäljning, biljettsläpp och baldagen. Vårbalsfilmen spelades in och
släpptes. Biljetterna sålde slut och vi var alla taggade på den stundande Vårbalen.

När vi närmade oss biljettsläppet och baldagen fick ni även här ta det tråkiga
Arrangera
beslutet att ställa in Vårbalen 2020, men hoppet var inte helt ut än. Ett nytt datum
Maskinteknologsektionens årliga sattes för Maskinteknologsektionens första Höstbal! I mitten av september var det
Vårbal
istället planerat. Men under sommaren insåg vi att denna pandemin blev större än
vad vi kunde ana och vi tog beslutet att ställa in Vår/Höstbalen helt.
Pengarna betalades tillbaka till de som köpt biljetter. Dock stod vi nu med ett
överskott på nästan 100 000kr. Det blev senare beslutat på SM1 2020 att dessa
pengar skulle få fortgå till M-sex 20/21 för att de förhoppningsvis skall kunna
genomföra sin bal.

M-sex 19/20 strävade efter:
Åtagande

Utförande

Hålla tackkalas i läsperiod 4 för
de som ställ upp för oss under
året

Tackkalas fick även detta ställas in pga. COVID-19

Åtagande

Utförande

Extra eftersläpp i läsperiod 2

Det blev inget extra eftersläpp i LP2 då tiden inte fanns till för det. Istället
genomförde vi ett extra eftersläpp i LP3. Detta då vi ville samla in mer pengar till
Vårbalen för att den skulle bli så bra som möjligt.
Ekonomiskt gick det bra på detta eftersläpp då vi fick hyra Gasquen helt gratis.

M-sex 19/20 genom
Amanda Jonasson, Ordförande

Verksamhetberättelse M.A.K.-19
M.A.K. är Maskinteknologsektionens PR-kommité och strävar
efter att visa ett gott uppträdande gentemot andra teknologer
samt andra sektionskommittéer. Vi värderar ett glatt sinne, en positiv
livssyn och öppenhet mot alla. Detta vill vi göra genom att alltid sträva
efter en go stämning både inom och utanför gruppen.
M.A.K.-19 bestod av:
Nils Eickhoff - Ordförande
Olivia Johansen - Kassör
Axel Eiman - Ledamot
Ellen Ryckenberg - Ledamot
Viktor Månsson - Ledamot
Charlotte de Geer - Ledamot
Ask Uv - Ledamot
Mål/vision
Vårt mål var i gott och gott att alla teknologer på maskin skulle känna lust samt glädje att
delta på våra arrangemang under året. Något som skulle åstadkommas genom att i högsta
mån stå med öppna armar inför andra på sektionen och bära ett gott humör. När det
kommer till arr önskades fredagspubarna bevaras, alltså fortsatt en gång per läsperiod.
Medaljhäfv ville också hållas under året. Slutligen strävades även en ökning av
maskinteknologer på de Galliska Spelen.
Läsperiod 4
Vårt år startade med en fredagspub, en bra start! Därefter hölls den årliga sittningen under
Cortégeveckan, en lyckad sådan i våra ögon. En tisdagslunch serverades också och
dessutom hölls ett tentakäk samt ett M.A.K.-mys. Vi hjälte även till och puffade Grisfesten,
ett bra övningspass inför årets utmaningar. Under läsperioden passade vi också på att
måla märket.
Läsperiod 1
Två veckor innan läsperioden börjar hålls de första två veckorna av mottagningen och
detta ville vi självklart vara delaktiga i. Innan första dagen började hade vi sett till att
kepsarna var färgade, vingarna klippta och sånghäftena utskriva för Nollan. Dessutom
målades märket i ny fin brun kulör och stämbanden vässades upp. Första dagen stod vi
redo på Götaplatsen och taggade igång alla nyintagna. Vi ledde dem sedan mot Campus.
Dag två presenterade vi oss och höll en aktivitet i Slottskogen. Dag tre var det dags för
vårt största arr under läsperioden, Grillkalaset, tillsammans med EKAK. Ett arr som gick
väldigt bra, trots det traditionella regnet som satte eld på uttagen. Nytt för i år var SMJ-jakt,
ett arrangemang som vi hade tillsammans med M-sex och som hölls under lite nya former i
år också. Vi håller tummarna för ett fortsatt samarbete med M-sex genom åren som
kommer! Under mottagningen hölls även en karaokepub med en brun häfvstation och en
Asterixpub under den sista mottagningsveckan.
Utöver detta deltog vi också med en station under MK:s arr Tivolit tillsammans med SNOK,
vår motsvarighet på V-sektionen. En mycket lyckad station där Nollan fick testa på
drickabacksklättring. Under Spökfortet drog vi på våra läskigaste masker och höll en
station för att skrämma upp Nollan. I Mottagningskampen var vi alltid delaktiga, hejade och
hjälpte våra tappra maskinlag. Lite extra delaktiga var vi under Cheeret där vi drog ihop
laget och peppade dem.

Läsperioden var inte slut efter mottagningen och vi höll vår första Maskinaredag, en lång
dag med mycket kaffe och rutiga skjortor. Medaljhäfv, quiz och pub fick avsluta dagen.
Sedan hölls även ett M.A.K.-mys med filmvisning i HB-sal och ett tentakäk.
Läsperiod 2
De återkommande aktiviteterna tisdagslunch, M.A.K.-mys, tentakäk, och fredagspub hölls
utan problem. Under aspningen vi arrangerade tre olika aspar som ansågs mycket lyckade
med aktivt deltagande hos aspiranterna. En skidresa planerades in till våren tillsammans
med IF men fick i slutändan ställas in.
Sedan var det ju även en unik läsperiod då vi höll vårat största arrangemang, nämligen
den 36:e upplagan av Galliska Spelen. Ett tre-dagars arrangemang där vi bjuder in
maskinarelag men även utlandslag till spelen. För att få det hela att gå ihop hade vi även
ett 30-tal puffar som gjorde ett fantastiskt jobb. Det hade aldrig gått utan er, tack! Även en
stor eloge till vår Joystix som drog lite extra i spelen. Det krävdes mycket planering av alla
för att få detta att gå ihop. Bokning av lokaler, transporter, beställning av mat och mycket
mer. Allt gick tillslut bra efter mycket slit och vi kunde känna oss mycket nöjda.
Ett av våra mål under året var att få med fler maskiner till spelen, vilket vi lyckades med
och fick tillslut med ytterligare två maskinarelag vilket resulterade i 46% maskinteknologer
på spelen. En siffra som är nära den 50-gräns som tidigare sattes upp som ett mål. Antalet
Chalmerister låg runt 70%. Tendensen går stadigt uppåt, vilket visar att detta är en fråga
som arbetas med under åren. Något som resulterar i att spelen kan fortsätta hållas!
Vi klarade även oss ifrån några större depositioner, en oro som ständigt finns med vid
lokalbokningar. Den störta missen upptäcktes nog när all mat anlände, då vi helt glömt att
vissa varor behöver både kylning och nedfrysning. När närapå fem fulla vagnar rullades ut
kröp sig paniken på i kroppen. Men som det mesta, så löste det sig också med lite
kreativitet och nytänk.
Läsperiod 3
Vårat sista arrangemang var en fredagspub, där vi avslutade på topp med guld och
glamour. Sedan var det dags att lämna över stafettpinnen till nästa års M.A.K.(2020). Vi
skolade in dem en kort period och hjälpte dem under Maskinaredagen. Sedan var det ju
tyvärr dags för en pandemi att dra över. Därefter har de gjort ett fantastiskt jobb då de inte
kunnat likna tidigare års arrangemang på grund av rådande omständigheter och har fått
tänka nytt.
Vi i M.A.K.-19 höll alla arrangemang som ämnade att göra med undantag för skidresan då.
Jag vill tack alla som kom på alla våra arrangemang under året och hoppas ni haft lika
roligt där som vi. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mitt kära M.A.K.-19, det hade aldrig
gått utan er och jag är evigt tacksam för det år jag fick tillbringa tillsammans med er!
kjk
M.A.K.-19
genom Majestix, Nils Eickhoff

Maskinteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Datum: 2020-11-13

MIL 19/20 Verksamhetsberättelse
Ordförande: Fredrik Özaras
Medlemmar: -

MIL:s åtagande inför verksamhetsåret 19/20 och uppfyllnad av dessa:
1. Löppass:
Mil har i uppgift att anordna minst 7 löprundor per läsperiod, vilket har uppfyllts.
Följande löppass anordnades under verksamhetsåret:
Korta pass (ca 5 km): 12 stycken
Internavaller: 9 stycken
Distanspass (ca 10 km): 10 Stycken

2. Mottagningen:
MIL var delaktiga under mottagningen. Arrangerade MIL-kampen, sprang runt vid
Götaplatsen och hade en station på rundvandringen.

3. MM i MIL
MIL har i uppgift att arrangeras ett MM i MIL, vilket skulle ske under våren 2020.
Detta blev inställt p.g.a. Covid-19.

4. Tröjor inför Göteborgsvarvet:
MIL hade som mål att införskaffa representativa tröjor inför Göteborgsvarvet. Varvet
ställdes dessvärre in p.g.a. Covid-19och införskaffandet av tröjor blev därför inte
relevant.

Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Telefonnummer
0707751732

Epost
mil@mtek.chalmers.se

Maskinteknologsektionen, Chalmers Studentkår

Datum: 2020-11-13

5. Aspning:
MIL anordnade ett aspningstillfälle den 14 december i form av en lusseasp som
startade med en löprunda och avslutades med en glöggfika.

Utöver verksamhetsplanen:
1. Rabattkod inför Göteborgsvarvet 2020:
MIL hade kontakt med Göteborsvaravet och införskaffade och markandförde en rabattkod för
samtliga studenter på Chalmers.
_________________
Fredrik Özaras
Ordförande MIL 19/20

Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Telefonnummer
0707751732

Epost
mil@mtek.chalmers.se

Verksamhetsberättelse MGK 19
Medlemmar:
Ordförande: Ludvig Johansson
Kassör: Magnus Olander
Baransvarig: Elias Larsson
Matansvarig: Marcus Carlryd
Musikansvarig: Emil Hedlund
Byggansvarig: Alfred Sjögren
Informationsansvarig: Oscar Pettersson

Vad vi skulle ha gjort enligt verksamhetsplanen:
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 19 sträva efter ett s bra samarbete som möjligt med övriga
maskinkommittéer.

Under vårt år har vi, MGK 19 genomfört:
Maskins grisfest den 10e maj med kinesiskt nyår som tema. Jag minns inte
exakt hur många gäster som kom under kvällen men ungefär 400. Tyvärr var
det inte riktigt så många som vi förväntade oss (530 uppskattades) och de
stannade inte så länge då det var ganska kallt. Det är därför vi backade en del
under grisfesten.
Pub i Winden under mottagningen där mat och dryck serverades samt ett litet
musikquiz.
Arrangerat en asp som var i Winden där vi bjöd på mat och visade en
powerpiont för att informera om MGK.
Varit behjälpliga under mottagningen, vid behov samt puffat Bondhelgen.
Tackkalas för all som har hjälpt till under vårt år. Hölls i Winden där vi bjöd på
mat och hade lite lekar som beerpong.
Vi vill framförallt tacka alla som hjälpte till under grisfesten, utan er hade vi aldrig
kunnat genomföra ett så stort evenemang. Vi vill även tacka tidigare år MGK som
alltid har varit där för oss när vi hade frågor, även maskinstyret som hjälpt oss med
ekonomiska och administrativa frågor.
Maskins Griskommitt genom
Ordförande Ludvig Johansson, 2020-11-13

Grön = inga problem, Blå = problem pga corona
Orange = nedsatt verksamhet, Röd = avbrutet helt

Problem med bemanning
Läsåret 19/20 inleddes tungt då MUU såg inga nya sökande läsår 18/19. Efter mottagningen
läsår 19/20 var MUU nere på endast 2 st ledamöter (som referens bör MUU egentligen ha 6
st ledamöter). Kvalitén på verksamheten blev klart lidande då kvarvarande ledamöter blev
överbelastade, särskilt efter att redan ha varit utslitna från att vara underbemannade även
läsåret innan. Under läsåret 19/20 tillkom det 4 st nya MUU-ledamöter. I slutet av läsår 19/20
lämnade de 2 äldre MUU-ledamöterna MUU (kvarstående ledamöter var alltså de 4 nya
MUU-ledamöterna).

Befintlig verksamhet
Verksamhetsarrangemang som även har skett tidigare läsår.

Mottagningen
Gick som planerat. Deltog i Rundvandringen och höll Pluggfrukost, Pluggkväll samt
Duggakaffe.

Kursvärderingsmöten
Deltagande på färre kursvärderingsmöten än önskat LP1 och LP2 på grund av för få
MUU:are.

Pluggfrukost
Pluggfrukost hölls i LP1 och LP2 men ej LP3 och LP4 pga radande omständigheter.

Aspning
Traditionsenlig glöggasp hölls. Gick väldigt bra. Mycket uppskattat och många deltagare.
De 4 nya MUU-ledamöterna som blev invalda läsår 19/20 deltog på aspningen.

Gyllene Pekpinnen
Ingen vanlig ceremoni i Winden pga rådande omständigheter. Röstning genomfördes och
vinnare tilldelades pris.

Öppna lunchmöten på tisdagar
Avbröts helt på grund av en fler-årig erfarenhet av att det ger för lite. Bra beslut ty helt
stängda lunchmöten har fungerat klart bättre.

Ny verksamhet
Verksamhet som är ny till läsår 19/20.

Master-MUU (MMUU)
Dåvarande Master-MUU ansvarig Elin Winberg har fortsatt arbetet med att etablera MasterMUU som nu är aktiv och fungerande.

Intro-till-LaTeX
En kvällskurs riktad åt M2 på hur man använder LaTeX. Lyckat arrangemang, högt
deltagande och uppskattat bland studenterna.

Coffee break
Uppsamling av åsikter i Winden på lunch. Maskinare får kaffe och kakor och MUU får
information om kurser. Mer eller mindre lyckat beroende på tillfälle. Skedde ej LP4 pga
rådande omständigheter.

Belöning för svar på kursenkät
På-prov verksamhet med budget för LP1 och LP2 från programledningen. För LP1 lockades
det med tårta för hela årgångar som uppnådde över 50% svarsfrekvens, detta hade ingen
påverkan alls på svarsfrekvensen. För LP2 lockades det med chokladbollar för studenter
som svarade på kursenkäten, detta hade klart mätbara positiva effekter på svarsfrekvensen.

Reklam på TV apparater
Sammanfattningar på utsagorna på kursenkäter och kursvärderingsmöten publiceras på TV
apparater i M-huset. Anses vara lyckat, dock upplevd hög arbetsmängd.

//
Fredrik Byström
MUU-Ordförande 19/20

Verksamhetsberättelse 19/20
söndag den 15 november 2020

XP-Styret 19/20

Verksamhetsberättelse,
föreningen
eXPerimentverkstaden
2019-07-01 till 2020-06-30

eXPerimentverkstadens styrelse under verksamhetsåret:
Sebastian Zamola, Ordförande
Jackie Johansson, Kassör
Robert Östberg, Utbildningsansvarig
Herman Wäpling, Verkmästare
Erik Henrikson, Timmerman
Alexander Andersson, IT-ansvarig
David Hanås, 3D-/Laserman
Emil Nilsson, Spons-ansvarig
Edward Bergen, PR-ansvarig

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:
o 4 stycken Metall (Alla metallmaskiner)
o 12 stycken Metall light-körkort (Metallmaskiner utom fräs och svarv)
o 12 stycken Träkörkort (Alla trämaskiner)
Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar.
Tillhandahålla 3D-skrivare för sektionens och föreningens medlemmar.
Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relation som finns idag.
Anordna minst 2 stycken workshops under verksamhetsår 19/20 för att öka
medlemsengagemanget.
Kontinuerligt utveckla samtliga kurser.
Världsherravälde till år 2020.
Inleda möjligheten att tillhandahålla kompositlabbet för föreningens medlemmar.
Utveckla en grund för utbildning i kompositlabbet för föreningens medlemmar.

Verksamhetsberättelse 19/20
söndag den 15 november 2020

XP-Styret 19/20

Måluppfyllnad av ovanstående huvudmål:
Genom allt vi har gjort har det långsiktiga målet varit som första punkten.
Kurser som har genomförts under verksamhetsåret:
o 4 stycken Metallkörkort (100% av målsättningen)
o 18 stycken Metall light-körkort (150% av målsättningen, hade dock varit mer om inte
utbildningarna blev inställda i lp4 )
o 12 stycken Träkörkort (100% av målsättningen, mindre pga. av covid19)
Vi har tillhandahållit verkstaden utan oplanerade uppehåll i den dagliga verkstads
öppettiderna.
Under året så har vi haft kontinuerliga utbildningar för våra medlemmar bortsett från i lp4
pga. covid19 krisen.
Kontakten med skolans personal har gått mycket bra. Då XP fortsatt deltagit i både
ingenjörsmetodiken och materiel- och tillverknings kursen.
Under höstterminen anordnades ett silversmide, en hantverksworkshop inför jul med bra
uppslutning på båda. Under våren anordnades enbart ett silversmide på grund av covid19
situationen i lp 4.
Arbetet för att nå världsherravälde uppnåddes år 2020 och nu är det bara fas 2 kvar med
målet att ha annekterat värden till år 2025.
Målet med att påbörja möjligheterna för medlemmar att arbeta i kompositlabbet har
påbörjat i form av möten med ansvariga från skolans sida, för att komma fram till hur detta
skulle kunna realiserats. En följd av detta har varit en tillagd post för nästa årets styre för en
kompositansvarig som kan lägga sitt fokus på frågan. Arbetet bromsades kraftig på grund av
pandemin och distansstudierna på skolan.
Utvecklingen av kursmaterial för den framtida kompostkursen hamnade på is till följd av
pandemin och blir något som nästa styre får driva vidare.

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 verkstan.
Genomföra aspning i LP2.
Hjälpa CCC under Cortégen.
Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser så som Ingenjörsmetodik och Maskinelement.
Arbeta

Måluppfyllnad av ovanstående övriga mål:
Vi har deltagit aktivt i årets mottagning, mer information finns i nästa kapitel.
Några exempel från året där XP hjälpt sektionen: byggt scen till grisfesten och tillhandahållit
verktyg till övriga föreningar under årets gång.

Verksamhetsberättelse 19/20
söndag den 15 november 2020

XP-Styret 19/20

Vi har drivit vidare XP:s sociala medier med målet att öka vetskapen om XP bland teknologer.
XP:s Facebook under hösten 2020 ligger på 1160 följare, Instagram har 709 följare och XP:s
medlemsgrupp på Facebook har sammanlagt 401 medlemmar.
Aspning genomförd i form av två aspar med bra uppslutning på heldagsaspen och något
sämre på kvällsaspen. Vilket slutade i ett bra söktryck på föreningen vid invalet.
Till följd av pandemin så blev vårt samarbete med CCC inställt på våren.
Vi har bidragit med handledare till Ingenjörsmetodiken och hjälpt till i material och
tillverkning i form av kvällskurser.
XP:
akerspace har under året genomgått en omställning från att ha varit många olika
märken av printrar till att gå över till att bli nästintill enbart Prusa-skrivare. Med avsikten att
både göra det lättare vid underhåll av skrivarna och användarvänligheten för medlemmarna.

Verksamheten i kronologisk ordning
Nedan följer höjdpunkter ur XP-styrets verksamhet under verksamhetsåret, uppdelat i mottagning
sedan läsperioder.

Mottagningen
Chalmersrundvandringen, vi höll en station
M.A.K.-EKAK-grillen, grillade hamburgare till gästerna hela kvällen.
Bastu 1, Höll en station med äggskjutning och deltog under hela kvällen.
Kappseglingsbygget, höll kontakt med bygglaget och bidrog med kunskap och verktyg.
Spökfortet, skrämdes med ljudande motorer.
XP-race, där nollan får möjlighet att bygga och tävla med lådbilar.
Höll en station på tivolit
Hjälpte Rustet och M-sex med välkomstgalan.

LP 1
Mottagningen (ovanstående punkt)
Metallkurs
Träkurs
3D/laserkurs
Silversmide
Var med på vicerektor rundvandringen

LP 2
Aspning, två tillfällen
o Bygg-asp med lösnummerkörning
o Mek-asp
RGM-visningar i verkstaden
Metallkurs
Fortsättningskurs i metall
Träkurs
3D/laserkurs
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Julworkshop,
Besök av Mverkstaden från Linköping
Ytter
Hjälpte till med ingenjörsmetodiken
Hjälpte till i Material- och Tillverkningsteknik med
praktiska pass i LP 3
Förintervjuer för de som sökt XP-styret 20/21
Nya styret valdes in utan vakanta platser
Utbildning av nya styret påbörjades
Metallkurs
Träkurs
3D/laserkurs
Silversmide

LP 4
Till följd av pandemin så ställdes hela XP:s utbildningsutbud
in under denna läsperiod förutom 3d/laser och introkursen
som gjordes i mindre grupperingar.
Även vårt ansvar under Cortégen blev inställt till följd av
pandemin
Var med och tillverkade visir till sjukvården
Verkstaden fortsatte att vara öppen för medlemmar men
brukades i mindre utsträckning

Löpande arbete under hela året
Styrelsemöten varje vecka
Introkurser för alla nya medlemmar varannan vecka
Inköp av verktyg och material till både trä- och
metallverkstaden
Hålla ordning i verkstaden
Underhåll av föreningens laserskärare och många 3D-printrar
Bedriva lunchjourer två gånger i veckan då medlemmar kan ställa frågor och bli medlem i
föreningen
Hjälpa övriga maskinföreningar med tillverkningsrelaterade problem
Sköta kontakten med ordinarie verkstadspersonal
Arbeta för att kunna bedriva verksamhet i kompositlabbet

LP4 Covid-19 pandemin
Under LP4 så är det allmänt känt att Covid-19:s effekter på Chalmers blev tydliga och det gick från att
vara undervisning på plats till att vara på distans. Till följd av detta så togs beslutet från XP-styret att
ställa in både våra workshops och utbildningar, för att hjälpa till att minska spridningen. Men för att
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inte helt stänga verksamheten så togs även beslut om att fortsätta med både 3d/laserutbildningarna
och XP-intron fast i mindre grupper, samt att verkstaden var fortsatt öppet under läsperioden. Under
denna tidsperiod så gjordes nya bedömningar varje vecka, om hur vidare verkstaden skulle vara
öppen utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Övrigt
Här ovan står alla gemensamma saker som utförts av styret under åretsgång. Utöver dessa så
gömmer sig mycket av den verkliga arbetsbördan i en mäng postspecifika uppgifter som tar upp
mycket av den sittandes tid och energi under året. Vilket inte syns lika mycket utåt som ett
arrangemang gör. Några exempel är t.ex. utbildningsansvarig som både sköter kontakt med Emeritus
för att kunna få uppkörningsledare till våra utbildningar och utveckla vårt kursmaterial. Till
ekonomiansvarig som ser till så att alla pengar i slutet hamnar på rätt ställe. Mycket av den
verksamma tiden gömmer sig i en mängd mindre arbetsuppgifter. Trots rådande omständigheter och
utmaningar så har vi i styret haft ett mycket roligt och lärorikt år och lagt en grund för kommande
styre att fortsätta vårt arbete.
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