MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Sektionsmöte 2022-04-05
Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte
Plats:
HA1
Tid:
2022-04-05 12.00 till 13.00 och 17.30 till 21.02
Röstlängd: Inval till Bautastensskötare 70 st röstberättigade
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Adjungeringar

Oscar Hallberg förklarar mötet öppnat 12:09.
Sektionsmötet beslutar att: Erik Hulten och Rebecca
Zandén adjungeras in med yttrande och närvarorätt.

§ 3 Val av mötesordförande
Sektionsmötet beslutar att: välja Oscar Hallberg till
mötesordförande.
§ 4 Val av sekreterare
Sektionsmötet beslutar att: välja Sanna Hidesjö till
mötessekreterare.
§ 5 Val av justeringspersoner
Sektionsmötet beslutar att: välja Filip Helander och
Berken Serbülent till justeringspersoner tillika
rösträknare.
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande
Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna.
§ 7 Fastställande av föredragningslistan
Anna Wrennfors yrkar på att flytta punkt §16.9 MARM
22/23 innan punkt §10 Val
Oscar Hallberg yrkar på lägga till punkt §10.2.3 ledamöter
till M-ord
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
föredragningslistan med ändringar
§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötesordförande
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Sektionsmötet beslutar att: Godkänna protokoll
2022-01-30 SM3.
§ 9 Meddelanden
§ 9.1 Programmet informerar
Erik Hulten, informerar om att mastersvalet har öppnat.
Rebbecca Zanden öppnar för frågor, informerar om att de
i tvåan kan påbörja val av kurser till lp2 till hösten under
lp1.
Fråga: När stänger mastervalet?
Svar: Stänger den 19 maj, den 4e maj är sista dag första
komplettering. Den 17e juli öppnar sen anmälan runt
lunchtid, då är det först till kvarn som gäller.
Valet är öppet tom 14 augusti, kan stänga tidigare.
Första antagningsbeskedet kommer siste maj, för att få sin
plats måste man tacka ja till erbjudna platsen.
Fråga: Kan man ändra sig i mastervalet efter antagning?
Svar: Ja, då gör man ett omval vid sen anmälan, sedan är
det bara att tacka nej när du fått ett nytt besked
§ 9.2

Inspektor informerar

§ 9.3

Kårledningen informerar

Fred Andersson, inte den vanliga sektionskontakten, sitter
som arbetsmarknadsenhetens ordförande.
Kåren har spännande planer, Charm har precis börjat. ca
160 företag, 5/4 och 6/4. April betyder Cortege, rekordår
för byggare i år.
Studentrepresentanter, kommer rekryteras till våren, sitter
med på högskolan och för studenternas talan, hör av er till
U-enheten för att ansöka.
Fått tillbaka en tillgänglig kurator till skolan, mer privat
och studierelaterade frågor- feelgood finns också, företag
som har samarbete med högskolan.
Projektengagemang och teknologäskning, pengar och
annat kan fås för lite större projekt, går att söka. Globala
system är ett sådant projekt som nu kickat igång. Ny
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kårledning i söndags
§ 9.4

M-Styret informerar
Ordförande:
Filip Gustafsson: Var på SMART. Kollat på
överlämningar och gått på möten. Jobbat med revisorerna.
Vice Ordförande:
Karin Isaksson: Var på SMART. Vanliga verksamheten,
haft mycket med utbildningar runt föreningar. Jobbat med
överlämning.
Kassör:
Emma-Liisa Mikkola: Gjort sektionen kontantfri. Kul
med SMART utan corona, bokföring.
Utbildningsansvarig:
Albin Mårdh: Arrangerat Mastermässan, tackade MUU
och Bakmaskinen. Varit på SMART.
Näringslivsansvarig:
Anna Molnö: Mentorskapsprogrammet i full gång. Verkar
gå mycket bra för M på Chalmers.
SAMO:
Felicia Smedbäck: Kom hem från SMART, konferens i
Lund. Diskuterade överlämningar etc. Accesser i
överflöd.
Kommunikationsansvarig:
Sanna Hidesjö: Var inte på SMART. Hållit på mycket med
kontrakt.

§ 9.5

FuM informerar
David Ungerth, sitter i kårfullmäktige. Gått igenom
mycket motioner, pingisbord till kårhuset, mörklägga
hallen, kunna hyra porslin från kåren, ta tillbaka lättölen
som måltidsdryck.
Hållit ett möte för att välja in ny kårledning. Tyvärr inte
fullt, ingen vso, kommer hålla nytt möte 6/4.

§ 9.6

Föreningar informerar
Hugo Sundström, M-sex, tacka för senaste ET-rajet.
Biljettförsäljning för gasque under cortegeveckan hålls i
vörtpannan och byggplatsen.
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Nils Mann, Mnollk, planerar mottagningen,
Phadderanmälan kommer ut snart, kommer antagligen bli
vanlig mottagning.
Elsa Täck, ordf MARM, 3e maj kommer ett event med
nya sektionssponsorn. Det blir gratis mat och två öl. Delat
event med kemi och kfkb, kommer kunna intresseanmäla,
den 7e är det en lunchföreläsning med Combitech.
Johanna Cato, Rustet, tacka för trevlig pubrunda, stenhårt
cafe den 7e maj.
Elin Skönborg, XP, utbildar nya styret, snart anmälan till
metalkurs, kom på lunchjour om ni har frågor.
Ebba Hörnfeldt, M.A.K., tacka för maskinaredag, infa om
pub och sittning under cortegeveckan.
William Horngacher, MUU, enkät för gyllene pekpinnen
kommer ut snart, rösta fram bästa föreläsare, kommer
finnas tårta.
Albin Mårdh, MGK, glöm inte komma på grisfesten i
maj, 14e maj. kanske.
Victor Wallden, MISS, misspass på söndagar och löppass
på onsdagar, sportpub i maj och tacka för deltagande i CM
i spökboll
§ 9.7

Övriga informerar
-

§16.9 Verksamhetsplan MARM 22/23
Anna Wrennfors föredrar MARM 22 Verksamhetsplan
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Anna
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
Mötesordförande
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verksamhetsplanen för MARM 22/23 i sin helhet
§ 10 Val
§ 10.1 M-styret 22/23
10.1.1.
Ordförande
Valberedningens nomineringar:
Hugo Björklund
Övriga nomineringar:
Alla nominerade förutom Hugo Björklund lämnar
rummet
Hugo Björklund presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Hugo
Hugo lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
gruppnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Hugo
Björklund till M-Styret 22/23
10.1.2.

Vice Ordförande
Valberedningens nomineringar:
Sebastian Helsing
Övriga nomineringar:
Sebastian Helsing kommer in i rummet

Mötesordförande
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Sebastian presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till
Sebastian
Sebastian lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Sebastian Helsing till M-Styret 22/23
10.1.3.

Ekonomiansvarig
Valberedningens nomineringar:
Sofia Friberg
Övriga nomineringar:
Sofia Friberg kommer in i rummet
Sofia presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Sofia
Sofia lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Sofia
Friberg till M-Styret 22/23

Mötesordförande
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Mötesordförande yrkar på att: Ajournera mötet till 17.30
Sektionsmötet beslutar att: Ajournera mötet till 17.30
Sektionsmötet förklaras öppnat igen: 17.33

10.1.4.

SAMO- studiesocial
Valberedningens nomineringar:
Hugo Palmgren
Övriga nomineringar:
Alla nominerade förutom Hugo Palmgren lämnar
rummet
Hugo presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Hugo
Hugo lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Hugo
Palmgren till M-Styret 22/23

10.1.5.

Utbildningsansvarig
Valberedningens nomineringar:
Eskil Wirdheim
Övriga nomineringar:
Eskil Wirdheim kommer in i rummet
Eskil presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Eskil

Mötesordförande
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Eskil lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Eskil
Wirdheim till M-Styret 21/22
10.1.6.

SAMO- husansvarig
Valberedningens nomineringar:
Arvid Angel
Övriga nomineringar:
Arvid Angel kommer in i rummet
Arvid presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Arvid
Arvid lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Arvid
Angel till M-Styret 22/23

10.1.7.

Kommunikationsansvarig
Valberedningens nomineringar:
Moa Brusbo
Övriga nomineringar:
Moa Brusbo kommer in i rummet

Mötesordförande
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Moa presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Moa
Moa lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Moa
Brusbo till M-Styret 22/23
10.1.8.

Näringslivsansvarig
Valberedningens nomineringar:
Alida Nilsson
Övriga nomineringar:
Alida Nilsson kommer in i rummet
Alida presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Alida
Alida lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Alida
Nilsson till M-Styret 22/23

§ 10.2 M-Photo 22
10.2.1 Ordförande
Valberedningens nomineringar:
Julia Tinghall

Mötesordförande
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Övriga nomineringar:
Alla nominerade lämnar rummet utöver Julia
Tinghall
Julia Tinghall presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Julia
Julia lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Julia
Tinghall till M-Ord 22
10.2.1 Ledamöter
Valberedningens nomineringar:
Thim Högberg
John Tran
Övriga nomineringar:
Evelina Karlsson
Thim Högberg kommer in i rummet
Thim presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Thim
Thim lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Mötesordförande
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John Tran kommer in i rummet
John presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till John
John lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
gruppnominering
Evelina Karlsson kommer in i rummet
Evelina presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Evelina
Evelina lämnar rummet
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Thim
Högberg, John Tran och Evelina Karlsson till
M-Photo 22
§ 10.3 M-ord 22/23
10.3.1.
Chefredaktör
Valberedningens nomineringar:
Lucas Kristiansson
Övriga nomineringar:
Alla nominerade lämnar rummet utöver Lucas
Mötesordförande
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Kristiansson
Lucas Kristiansson presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Lucas
Lucas lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
personnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Lucas Kristiansson till M-Ord 22
10.3.2.

Ledamöter
Valberedningens nomineringar:
Övriga nomineringar:
Jacob Martinson
Eskil Wirdheim
Jacob Martinsson kommer in i rummet
Jacob presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Jacob
Jacob lämnar rummet
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Eskil Wirdheim kommer in i rummet
Eskil presenterar sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Eskil

Mötesordförande
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Eskil lämnar rummet
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Jacob Martinson och Eskil Wirdheim till M-Ord 22
Mötesordförande yrkar på att: Ajournera mötet till 18.45
Sektionsmötet beslutar att: Ajournera mötet till 18.45
Sektionsmötet förklaras öppnat igen: 18.46
§ 10.4 Revisorer 22/23
Valberedningens nomineringar:
Övriga nomineringar:
Louise Olsson
Peter Overby
Denis Grahovic
Filip Gustafsson yrkar på att: De nominerade
skall väljas in i klump
Sektionsmötet beslutar att: De nominerade skall
väljas in i klump
De nominerade presenterar sig i klump
Mötesordförande öppnar för frågor till de
nominerade
De nominerade lämnar rummet
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Louise Olsson, Peter Overby och Denis Grahovic
till Revisorer
Mötesordförande
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§ 10.5 Bautastensskötare 22/23
Valberedningens nomineringar:
Övriga nomineringar:
Oskar Ekström
Peter Gaal
Filip Hellander föredrar Peter Gaal
Oscar Ekström presenterar sig
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Oscar
Oscar lämnar rummet
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Filip Hellander presenterar Peter Gaal
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Peter via
Filip
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Filip Gustafsson yrkar på sluten votering
Inval till Bautastensskötar 70 st röstberättigade
Sektionsmötet beslutar att: välja in Peter Gaal till
bautastensskötare 22/23
§ 10.6 MGK 22/23
10.6.1.
Ordförande
Valberedningens nomineringar:
David Espedalen
Mötesordförande
Oscar Hallberg (13 apr 2022 19:59 GMT+2)
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Övriga nomineringar:
De nominerade lämnar rummet
David Espedalen presenterar sig
Mötesordförande öppnar för frågor till David
David lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
nominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
David Espedalen till MGK 22
10.6.2.

Kassör
Valberedningens nomineringar:
Fabian Fagerlind
Övriga nomineringar:
Fabian Fagerlind presenterar sig
Mötesordförande öppnar för frågor till Fabian
Fabian lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
nominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Fabian Fagerlind till MGK 22

Mötesordförande
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10.6.3.

Ledamot
Valberedningens nomineringar:
Sofia Sjulin
Jonathan Syrén
Hugo Palmgren
Stina Ahlbertz
Övriga nomineringar:
Filip Gustafsson yrkar på att: behandla de
nominerade i klump
Sektionsmötet beslutar att: behandla de
nominerade i klump
De nominerade presenterar sig i klump
Mötesordförande öppnar för frågor till de
nominerade
De nominerade lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
gruppnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Sofia
Sjulin, Jonathan Syrén, Hugo Palmgren och Stina
Ahlbertz till MGK 22/23

§ 10.7 Julpyntare
Valberedningens nomineringar:
Filip Stenberg
Marcus Alenvret
Hugo Alfredson
Adam Oskarsson
Mötesordförande
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Christofer Nilsson
Hugo Sundström
Övriga nomineringar:
Jacob Martinson
Berken Serbülent
Johanna Cato
Joel Svensjö
David Ungerth yrkar på att: behandla de
nominerade i klump
Sektionsmötet beslutar att: behandla de
nominerade i klump
De nominerade presenterar sig i klump
Mötesordförande öppnar för frågor till de
nominerade
De nominerade lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
gruppnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Filip
Stenberg, Marcus Alenvert, Hugo Alfredson, Adam
Oscarsson, Christofer Nilsson, Hugo Sundström,
Berken Serbülent, Jacob Martinson, Johanna Cato,
Joel Svensjö till Julpyntare
§ 10.8 Fanbärare
Valberedningens nomineringar:
Simon Nygren
Mötesordförande
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Fredrik Nygren
Övriga nomineringar:
Filip Gustafsson yrkar på att: behandla de
nominerade i klump
Sektionsmötet beslutar att: behandla de
nominerade i klump
De nominerade presenterar sig i klump
Mötesordförande öppnar för frågor till de
nominerade
De nominerade lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
gruppnominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Fredrick Nygren och Simon Nygren till Fanbärare
Mötesordförande yrkar på att: Ajournera mötet till 19.46
Sektionsmötet beslutar att: Ajournera mötet till 19.46
Sektionsmötet förklaras öppnat igen: 19.44
§ 10.9 MUU
10.9.1.

Ordförande
Valberedningens nomineringar:
Joel Carlsson
Övriga nomineringar:
-

Mötesordförande
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Joel Carlsson presenterar sig
Mötesordförande öppnar för frågor till Joel
Joel lämnar rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
nominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Joel
Carlsson till MUU Ordförande
§ 10.10
MUST
10.10.1.
Ordförande
Valberedningens nomineringar:
Övriga nomineringar:
Sebastian Boström
Petter Overby företräder Sebastian Boström
Petter presenterar Sebastian
Mötesordförande öppnar för frågor till Sebastian via
Petter
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
nominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in
Sebastian Boström till MUST Ordförande

Mötesordförande
Oscar Hallberg (13 apr 2022 19:59 GMT+2)
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§ 11 Information
§ 11.1 SMART
Styret var på konferens
§ 11.2 Stadgaändring
Filip Gustafsson berättar att stadgaändringarna som
röstats igenom på förra mötet nu trätt i kraft med
bakgrund i kårens granskande och godkännande
§ 11.3 Carlsberg
Anna Molnö berättar vi har inlett ett samarbete med
Carlsberg som kunder och dem som leverantörer
§ 12 Interpellation
§ 12.1 § 13 Propositioner
§ 13.1 § 14 Motioner
§ 14.1 Motion MALT
Egil Hulten föredrar Motion MALT
Anna Molnö föredrar Motionssvar MALT
Mötesordförande öppnar upp för frågor till motionärerna
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna motionen i dess
helhet
§ 14.2 Motion M-Likhet
Moa Brusbo föredrar Motion M-Likhet
Albin Mårdh föredrar Motionssvar M-Likhet
Moa Brusbo jämkar sig med M-Styrets motionssvar
Sektionsmötet beslutar att: Avslå motionen i dess helhet

Mötesordförande
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Mötesordförande yrkar på att: Öppna punkt §3 Val av Mötesordförande
Sektionsmötet beslutar att: Öppna upp punkt §3 Val av Mötesordförande
§3. Val av mötesordförande
Oscar Hallberg nominerar Hugo Björklund till
mötesordförande under punkt §14.3 Motion
Ansvarsbefrielse
Sektionsmötet beslutar att: välja Hugo Björklund till
mötesordförande under punkt §14.3 Motion
Ansvarsbefrielse
§ 14.3 Motion Ansvarsbefrielse
Amanda Agneus och Oscar Hallberg föredrar Motion
Ansvarsbefrielse
Emma-Liisa Mikkola föredrar Motionssvar
Ansvarsbefrielse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till motionärerna
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: godkänna motionen i sin
helhet
Mötesordförande yrkar på att: ta till protokollet att Hugo Björklund gjorde ett mycket bra jobb som
mötesordförande
Sektionsmötet beslutar att: ta till protokollet att Hugo Björklund gjorde ett mycket bra jobb som
mötesordförande
§ 15

Tävling
Vinnare:
1. Adam Oskarsson
2. Hugo Sundström
3. Simon Nygren

§ 16 Verksamhetsplaner
§ 16.1 M.A.K. 22
Mötesordförande
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Ebba Hörnfeldt föredrar M.A.K. 22 Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Ebba
Hörnfeldt
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.2 MISS 22
Victor Wallden föredrar MISS 22 Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Victor Wallden
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.3 Rustmästeriet 22
Johanna Cato föredrar Rustmästeriet 22
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Johanna Cato
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.4 M-likhet 22/23
Moa Brusbo föredrar M-likhet Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Moa Brusbo
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.5 MnollK 22
Nils Mann föredrar MnollK 22 Verksamhetsberättelse
Mötesordförande
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Mötesordförande öppnar upp för frågor till Nils Mann
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.6 M-sex 22
Hugo Sundström föredrar M-sex 22
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Hugo
Sundström
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.7 XP 22/23
Katarina Arvidson föredrar XP 22/23
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Katarina
Arvidson
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
§ 16.8 MALT 22/23
Fredrik Nygren föredrar MALT 22/23
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till xxxxxx
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsplanen
Mötesordförande
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§ 16.9 MARM 22/23
[redan föredragen]
§ 17 Verksamhetsberättelser
§ 17.1 M.A.K. 20
Anna Molnö föredrar M.A.K. 20 Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Anna Molnö
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsberättelsen
§ 17.2 M-likhet 21/22
Anna Molnö föredrar M-likhet 21/22
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Anna Molnö
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
verksamhetsberättelsen
§ 18
-

Kvartalets bus

§ 19 Revisionsberättelser
§ 19.1 § 20 Ansvarsfrihet
§ 20.1 MGK 16
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria föreningen
§ 20.2 MGK 17
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria föreningen
§ 20.3 MUU 16/17
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria utskott
§ 20.4 MUU 17/18
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria utskott
Mötesordförande
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§ 20.5 MIL 17/18
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria föreningen
§ 20.6 M-ord 17/18
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria föreningen
§ 20.7 M-ord 18/19
Sektionsmötet beslutar att: ansvarsbefria föreningen
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Under mötet bordlagda frågor
§22.1 Orförande Caster
Filip Gustafsson informerar om nuvarande läget med
orförande till Caster, har pratat med inspektor Mats Norell
och kommit fram till en temporär lösning
Fråga: Allt ok med Caster?
Svar: Ja, borde lösa sig
§ 23

Sektionsvisa
Hugo Björklund tar upp sektionsvisan, står tillsammans
med Filip Gustafsson och Oscar Hallberg på bordet,
rörande syn!

§ 24

Mötets avslutande
Mötets avslutande: 21.02

Bilagor

Mötesordförande
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Motion MALT – Inval till sommaren
Bakgrund
Maskins alternativa trolldrycks kommittee har inval på sektionsmöte 3 med många av de andra
föreningarna på maskin. MALTs huvudsakliga uppdrag är att arrangera den årliga Sångboksittningen
under hösten.
Under samma period som sångbokssittningen skall MALT tillsammans med många andra föreningar
och kommittéer arrangera sina aspningar. Denna period har hög konkurrens över kvällar för sina
aspningar vilket påfrestar schemat. Utöver detta så har MALT sitt stora åtagande i sångboksittningen
vilket gör det väldigt stressigt för kommiten.
Genom att flytta MALTs inval till sektionsmöte 4 skulle det underlätta för både MALT såväl
resterande sektionens aspninga. Vidare då så många föreningar har inval samtidigt försvårare det för
nya maskinteknokolger att få en förståelse för, och välja vilka föreningar de är intresserade av.
Slutligen av att flytta MALTs inval till sektionsmöte 4 samtidigt som MGK presenteras en bättre
situation för de som är intresserade av båda kommittéerna. MALT och MGK har relativt lik
”målgrupp” då de är mat och dryck orienterade med krav på erfarenhet i att arrangera större
arrangemang.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknad:
att

ändra från:

Vårmöte 1

6.5

Det åligger sektionsmötet att:
●

Inför nästkommande verksamhetsår välja:

○

förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets
sektionskommittéer med undantag för Maskins
Griskommité.
förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt
eventuella undantag som förtecknas i reglemente.
förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet

○

förtroendepost i Jämställdhetsgruppen

○

○

●

vartannat år välja sektionens inspektor

till följande ändring i M-sektionens stadga.
Vårmöte 1

6.5

Det åligger sektionsmötet att:
●

Inför nästkommande verksamhetsår välja:

○

förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets
sektionskommitéer med undantag för Maskins
Griskommité och Maskins alternativa trolldrycks
kommittee
förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt
eventuella undantag som förtecknas i reglemente.
förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet

○

förtroendepost i Jämställdhetsgruppen

○

○

●

vartannat år välja sektionens inspektor

_________________
(29 Nov 2021 15:00 GMT+1)

Egil Hultén

Motion
2022-03-25
Moa Brusbo

M-likhet kassör
Bakgrund
Genom åren har M-likhet vuxit sig större, blivit mer etablerade och fått en allt viktigare roll
bland studentlivet. Det åligger M-likhet att främja jämlikheten på sektionen. Detta görs
genom utbildningar och workshops för gemene maskinteknolog för att öka förståelse och
kunskap om jämlikhet, jämställdhet och diskriminering. M-likhet har även ambitioner att
hålla i större projekt genom åren. 2021 började med Menssäkring i M-huset och detta är
något M-likhet 2022 vill fortsätta med och utveckla. I dagsläget har M-likhet ingen egen
budget utan pengar till arrangemang fås av sektionsstyrelsen. Detta innebär att vi idag inte
har några pengar för att driva större projekt, som menssäkring, då det saknas en egen
budget. Pengarna som fås av sektionsstyrelsen får i dagsläget endast använda till
arrangemang. Med en egen budget kan M-likhet driva större projekt för jämlikhet på
sektionen.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-likhet
att

ändra i maskinteknologens reglemente enligt följande från:

Maskins
jämlikhetsutskott

10:2c

Maskins jämlikhetsutskott har till uppgift att:
•

Bevaka och främja jämställdheten på sektionen

Maskins jämlikhetsutskott 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 utav förtroendeposterna ordförande, samt övriga
medlemmar
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till:
Maskins
jämlikhetsutskott

10:2c

Maskins jämlikhetsutskott har till uppgift att:
•

Bevaka och främja jämställdheten på sektionen

Maskins jämlikhetsutskott 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 utav förtroendeposterna ordförande och kassör,
samt övriga medlemmar

Motion
2022-03-25
Moa Brusbo

att

ändra i maskinteknologens stadga enligt följande från:

Vårmöte 1 6:5

Det åligger sektionsmötet att:
•

Inför nästkommande verksamhetsår välja:
o förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets
sektionskommittéer med undantag för Maskins Griskommité
o förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt
eventuella undantag som förtecknas i reglemente
o förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet
o förtroendepost i Maskins jämlikhetsutskott

•

vartannat år välja sektionens inspektor

till:
Vårmöte 1 6:5

Det åligger sektionsmötet att:
•

Inför nästkommande verksamhetsår välja:
o förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets
sektionskommittéer med undantag för Maskins Griskommité
o förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt
eventuella undantag som förtecknas i reglemente
o förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet
o förtroendeposter i Maskins jämlikhetsutskott

•

vartannat år välja sektionens inspektor

Motionärer genom
_____________________
Moa Brusbo

Motionssvar
2022-04-01
M-Styret

Motionssvar M-Likhet kassör
Bakgrund
M-Styret anser att det är ett kul initiativ att M-likhet vill driva mer projekt och bli mer
självständiga men vi anser att det går att genomföra utan att införa en egen förtroendeinvald kassör. Det är även en relativt liten summa för att motivera att det ska bli ytterligare
personer som ska bokföra på sektionen. Förslagsvis kan detta lösas internt i samråd med
sektionskassören.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen
att

avslå motionen i sin helhet

M-Styret genom
_____________________

Albin Mårdh (3 Apr 2022 17:02 GMT+2)

Albin Mårdh
Utbildningsansvarig M-Styret 21/22

Motion
2022-03-29
Oscar Hallberg

Ansvarsbefrielse – Visma Förening
Bakgrund
Under verksamhetsåret 2018/2019 bytte maskinteknologsektionen bokföringsprogram från
Visma Förening till Visma eEkonomi. M-styret började bokföra i det nya programmet från
och med 1a juli 2018 och resterande föreningar började bokföra i det programmet vid början
av deras nästa verksamhetsår. Detta har inneburit att folk kan bokföra vid sina egna datorer
istället för att sitta vid datorn i kassörrummet. Dock lades inga ingående balanser in i Visma
eEkonomi vilket är något som vi revisorer ägnat mycket tid åt att fixa till den senaste tiden.
Som bekant så har sektionen många släpande bokföringar, vilket förstås inte är bra. De allra
äldsta bokföringarna som ännu inte är godkända gjordes i det gamla bokföringssystemet
Visma Förening. Detta gäller M-styret 16/17 (inklusive Bruno-bokföringen), M-styret 17/18
(inklusive Bruno-bokföringen), MARM 17/18, MARM 18/19, MnollK 17 och MnollK 18. Dessa
har vi revisorer gått igenom noggrant för att se till att ingen förskingring har skett och att
sektionens pengar har använts på ett förnuftigt sätt.
Vi revisorer har dock tagit beslutet att inte fixa till de felaktigheter som har uppdagats i
Visma Förening. Detta på grund av att de ansvariga för bokföringen är svåra att få tag på då
många har tagit examen eller flytta från Göteborg. Beslutet är även baserat på vårt
huvudmål som är att bokföringen ska vara korrekt och snyggt gjord i Visma eEkonomi. Därför
har vi beslutat att fokusera på att allt ska vara korrekt från och med övergången till Visma
eEkonomi. Huvudsyftet med att kolla den gamla bokföringen är således att undersöka om
någon förskingring har skett, samt att ta fram de ingående balanserna som ska läggas in i
Visma eEkonomi. Nedan följer en övergripande redogörelse över vederbörande föreningars
bokförening ser ut.
M-styret
Emmanuel Sannes bokföring för M-styret 16/17 stämde nästan i Visma Förening, ett öre
skiljer mellan banksaldot och Visma. Det öret hittades på ett verifikat där fel summa
bokförts, utöver det stämmer bokföringen väldigt bra. Därför gjordes enbart en bläddring
bland verifikaten för att se att inga konstiga transaktioner har skett. Däremot fanns det
felaktigheter i Fredric Furborgs bokföring för Bruno samma år. Det handlar om 2 verifikat

Motion
2022-03-29
Oscar Hallberg

med fel datum, 2 transaktioner som inte blivit bokförda samt ett verifikat där han gjort fel på
kredit och debet. Om dessa korrigeras så stämmer även Fredric Furborgs bokföring.
Jonna Bengtssons bokföring är väl gjord och tydligt strukturerad. Trots att hon hade ungefär
4 gånger så många verifikat som alla andra föreningar, uppdagades endast ett tiotal
felaktigheter. Framför allt så är det 6 summor som skrivits in fel som gör att det skiljer i
slutändan. Hon har dessutom vid 3 tillfällen råkat bokföra att pengar dragits från kortet
istället från kontot (M-styret har två olika konton så därför det är möjligt). Sedan är det 2
transaktioner som glömt bokföras. Annars ser det bra ut. Intendenten det året var Carl
Bodin, och även hans bokföring ser bra ut. För hans del är det framför allt 2 verifikat som
bokförts som fordringar när det i själva verket är vanliga intäkter.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på -30 000 kr för
Emmanuel och – 75 000 kr för Jonna, alltså -105 000 kr totalt. Detta är dock inte inklusive
vinsten från MARM.
MARM
Daniel Olssons bokföring för MARM 17/18 är bra gjord och det finns ingen misstanke om
förskingring. En stor miss som skedde var resultatet från året innan på ungefär 280 000 kr
som överfördes till styret. Det bokfördes som att en skuld skulle avskrivas. Denna skuld var
dock inte bokförd av tidigare MARM-kassör, vilket ledde till en mycket missvisande
balansrapport. Utöver detta har han bokfört fel när de arrangerar tillsammans med andra
föreningar. Han lägger till en intäkt som inte existerar vilket gör att resultatrapporten blir
missvisande. Detta var dock framförallt i början av verksamhetsåret och senare framöver
skötte han sig exemplariskt.
Jasmine Azadani satt som kassör i MARM 18/19. Under hennes verksamhetsår ändrade man
från att skilja på kortfristiga fordringar mellan föreningsåren och kundfordringar från externa
parter. Det är en klar förbättring i hur MARM bokför, och Jasmine gjorde mycket bra extra
arbete för att göra den här omställningen. Jasmine har missat att bokföra en inbetalning,
sedan har hon även fel datum på 2 verifikat. Utöver detta är det några verifikat med
felaktiga kostnadsställen. Dessvärre för Jasmine glömde ett företag att betala en faktura på
5600 kr till MARM. Detta är heller ingen betalning som inkommer nästkommande
verksamhetsår. Vi revisorer lyckades inte lokalisera vilket företag det rör sig om, men anser
att de pengarna inte kommer att inkomma och väljer därför att avskriva den kundfordringen.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på 280 000 kr för Daniel
och 270 000 kr för Jasmine, alltså 550 000 kr totalt.
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Angående MARM så är inte heller MARM 16/17 ansvarsbefriade. Deras revisionsberättelse
blev dock godkänd under SM3 2018. Däremot har inte ordförande för MARM 16/17 Linnea
Linberg dragit sin verksamhetsberättelse. Efter åtskilliga försök att försöka kontakta henne
så bestämde vi revisorer att vi försöker skapa en bild av verksamheten utefter bokföringen
som skett. Inga konstigheter kunde hittas i verksamheten. De höll zmart-mässan som vanligt
samt en del företagsevent. Utöver detta arrangerade de även två sponsråd för sektionens
sponsansvariga. Detta anser vi revisorer tyder på att de har följt sin verksamhetsplan och
således bör ansvarsbefrias.
MnollK
Markus Nilssons bokföring för MnollK 17 är reviderad och det finns ingen misstanke om
förskingring. I Markus bokföring gjordes det flertalet gånger fel på kredit och debet. Därför
beslutades det att korrigera hans bokföring för att få en mer överskådlig blick över
resultatet. När detta korrigerades det stämde Markus bokföring väl överens med banken.
MnollK 18s bokföring sköttes av Cecilia Frank. Bokföringen är reviderad och det finns ingen
misstanke om förskingring. I Cecilias fall uppdagades väldigt få fel, och utöver dessa så
stämmer banksaldot och Visma överens, vilket är precis som det ska.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på 18 000 kr för Markus
och 7000 kr för Cecilia, alltså 25 000 kr totalt.
Sammanfattning
Vi revisorer anser att den ovanstående bakgrunden är tillräcklig för att kunna ansvarsbefria
vederbörande föreningar. När detta är gjort ser vi revisorer till att rätt balanser förs in i
Visma eEkonomi för att eliminera tidigare felaktigheter och således se till att
maskinteknologsektionens bokföring blir korrekt i framtiden. Att bevilja ansvarsfrihet för
dessa föreningar innebär även att revisionsberättelser och eventuella
verksamhetsberättelser som ännu inte framförts försvinner från kommande
föredragningslistor.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna
att

Bevilja ansvarsfrihet för M-styret 16/17

att

Bevilja ansvarsfrihet för M-styret 17/18
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att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 16/17

att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 17/18

att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 18/19

att

Bevilja ansvarsfrihet för MnollK 17

att

Bevilja ansvarsfrihet för MnollK 18

Motionärer genom
_____________________
Oscar Hallberg
_____________________
Amanda Agnéus
_____________________
Jesper Dovrén

Motionssvar
2022-03-29
M-Styret

Motionssvar Ansvarsbefrielser
Bakgrund
Efter många om och men har dessa tre revisorer tagit det stora steget att städa upp
sektionens ekonomi och eftersläpande bokslut. M-Styret anser att arbetet är väl genomfört
och gör det möjligt för att vi en dag kan återigen få kallas för en sektion. Detta har lyfts under
tidigare sektionsmöten och att motionen röstas igenom skulle innebära att en stor
förbättring för sektionen.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen
att

bifalla motionen i sin helhet

M-Styret genom
_____________________

Emma-Liisa Mikkola (3 Apr 2022 16:16 GMT+2)

Emma-Liisa Mikkola
Ekonomiansvarig M-Styret 21/22

Verksamhetsplan M.A.K. 2022

Grundtankar
Som PR-förening för maskinsektionen är M.A.K. representanter inte bara för maskin utan
också hela Chalmers. Vi strävar efter att visa ett gott uppträdande gentemot andra teknologer,
nollan och 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. Att vara hjälpsam och tillmötesgående mot andra teknologer och
sektionskommittéer är en självklarhet.

Vision/Mål
M.A.K. skall ses som en maskot för maskinsektionen som hittar på roliga saker för att sprida
en god stämning. Vi vill att vår verksamhet förgyller gemene teknologs studietid och att våra
arrangemang främjar sammanhållningen. Detta ämnar vi uppnå genom att synas så mycket vi
kan och sprida glädje samt en god stämning bland maskinteknologerna. Som teknolog ska
skall man känna en lust och glädje inför att delta på våra arrangemang. M.A.K. vill även
fortsätta hålla fredagspub en gång per läsperiod för att ge maskinteknologerna ett forum för
ett socialt umgänge i en lugn miljö. Utöver detta önskar vi även att hålla i medaljhäfv under
året för att värna och bevara denna ädla konst. Ytterligare ett mål är att få fler
maskinteknologer att delta i dem galliska spelen. Utifrån sett vill vi ses som ett härligt gäng
glädjespridare som alltid är öppna och välkomnande med ett gott humör.

Planering för året:
Läsperiod 4:
•

Preskipub
M.A.K. kommer hålla i en pub för att tagga ingång för skidresan

•

Cortegesittning

Läsperiod 1:
•

Mottagning
- Ta emot nollan på Götaplatsen
- Rundvandringen
- EKAK&M.A.K. Grillen

•

- Pub
- Sam-arr med M-sex
- Finnas till för MnollK under mottagningen
Maskinaredagen
- Servera gratis kaffe,te och fika i Winden under dagen
- Anordna medaljhäfv
- Ha pub på kvällen

Läsperiod 2:
•

Galliska Spelen
- Behålla arrangemanget välstädat
- Nyktra puffar
- Försöka få in ett till maskinarelag

Läsperiod 3:
•

Maskinaredagen
- Servera gratis kaffe,te och fika i Winden under dagen
- Anordna medaljhäfv
- Ha pub på kvällen

Läsperiod 4:
•

Skidresa

Återkommande arrangemang under året:
•
•
•
•

Tisadagslunch (1 gång/läsperiod)
Bultenpub
Lunchhäfv (1 gång/termin)
Tentakäk (1 gång/läsperiod en vecka innan tentaveckan)

Aspirering
• Försöka få hinna med mer M.A.K.-mys
• Försöka hålla i fler medaljhäfv

Här med yrkar jag Ebba Hörnfeldt att ändra följande saker i verksamhetsplanen:
Från:
Läsperiod 2:
•

Galliska Spelen
- Behålla arrangemanget välstädat
- Nyktra puffar
- Försöka få in ett till maskinarelag

Till:
Läsperiod 2:
•

•
•

Galliska Spelen
- Behålla arrangemanget välstädat
- Nyktra puffar
- Försöka få in ett till maskinarelag
Hålla tre aspar
M.A.K.-mys

Även ändra
Från:
Återkommande arrangemang under året:
•
•
•
•

Tisadagslunch (1 gång/läsperiod)
Bultenpub (1 gång/läsperiod)
Lunchhäfv (1 gång/termin)
Tentakäk (1 gång/läsperiod en vecka innan tentaveckan)

Till:
Återkommande arrangemang under året:
•
•
•
•
•

Tisadagslunch (1 gång/läsperiod)
Bultenpub (1 gång/läsperiod)
Lunchhäfv (1 gång/termin)
Tentakäk (1 gång/läsperiod en vecka innan tentaveckan)
Informera i månadsbrev varje månad

Och slutligen
Från:
Asperirngar
•
•

Försöka få hinna med mer M.A.K.-mys
Försöka hålla i fler medaljhäfv

Till att ta bort punkten helt.

---------------------------------------------

-----------------------------------------

Signatur

Namnförtydling

Verksamhetsplan MISS22
Huvudsyftet med Maskins IdrottSSällskap är att möjliggöra för en bättre fysisk
och psykisk hälsa för alla Maskinteknologer på Chalmers Tekniska Högskola.
MISS22 kommer därför att anordna fysiska aktiviteter och andra sociala
evenemang för att få fler av sektionens medlemmar att röra på sig samt öka den
sociala gemenskapen.
Information gällande verksamhetens aktiviteter och evenemang meddelas via
facebook, instagram, orbi och informationsmeddelanden i samband med
föreläsningar. Vidare kommer information om misspass och övriga arrangemang
att publiceras i veckobrevet.

Motionspass - MISSpass & löppass
Vi i MISS22 kommer att hålla i ett Misspass varje vecka. Under de veckor när
kårhuset är uppbokat av FestU eller av andra föreningar kommer Misspasset att
hållas på annan plats/lokal.
Vi i MISS22 skall även hålla i ett löppass varje vecka, utöver Misspassen, om det
anses vara möjligt att genomföra utefter väder. Vi vill att så många som möjligt
ska närvara och tycka det är roligt att gå på våra motionspass, därför kommer vi i
god tid informera om passets innehåll. Ett misspass per läsperiod kommer att
bytas ut mot ett deluxepass. Under tentamensveckor hålls ej några träningspass.
Nedan följer en lista på förslag till Misspass samt deluxepass:
-

Innebandy
Fotboll
Volleyboll
TriVolle
Spökboll
Multiboll
Yoga
Doppboll
Vattenpolo

- Dans
- Padel
- Cirkelfys
- Klättring
- Badminton
- Frisbeegolf
- Capture the flag
- Rugby

Evenemang
Vi i MISS22 kommer under verksamhetsåret att anordna olika idrottsevenemang
samt en gång under varje läsperiod laga tisdagslunch. Vi kommer även anordna
två sportpubar under året samt tre MaskinMästerskap och ett
ChalmersMästerskap i spökboll. Vidare planerar vi i MISS22 att anordna någon
större turnering och potentiellt även något mindre evenemang.
Syftet med evenemangen är att maskinteknologer ska få ha kul och vi ska göra allt
för att få till evenemangen så bra så att alla som deltar uppskattar dem. Vi tar
gärna in förslag om teman, aktiviteter eller övriga evenemang för att få
inspiration och för att göra så många som möjligt nöjda.
Nedan följer en lista med evenemang som MISS22 planerar på att genomföra:
-

MM i GoCart
MM i Brödback
MM i Beer pong
CM i Spökboll
Två sportpubar
Turnering

Mottagningen
Under mottagningen ska MISS främst vara MnollK behjälpliga för att få till en så
bra mottagning som möjligt så att Nollan får känna den gemenskapen och glädjen
som är Chalmers studentliv. Detta gör vi genom att både arrangera egna
evenemang men även hjälpa andra föreningar vid deras evenemang.
Vi i MISS22 kommer att anordna både egna och sektions- överskridande
evenemang för att Nollan ska få möjlighet att lära känna fler nyantagna studenter.
Nedan följer en lista med evenemang som MISS22 kommer att anordna:
-

Fotbollsturneringen Inkastet, tillsammans med ett flertal andra sektioner
Beachvolleybollturneringen Nolleybollen, tillsammans med TD-laget
Vattenkampen, vattenballongskrig och såpfotboll
Ölbrännboll och ölkubb

MISS22 kommer också att träna finallaget och få dem att känna sig stöttade i
tävlingarna de deltar i. För att kunna ta ut ett starkt finallag ska vi ta kontakt med
phaddrar för att se vilka som är sportintresserade och villiga att träna inför
finalkampen. Om inte det är genomförbart ser vi positivt på att under våra andra
arrangemang hitta personer med sportintresse.

Aspning

För att ge maskinteknologer en bättre inblick i hur vår verksamhet fungerar och
vad man gör i MISS kommer vi i MISS22 att hålla i tre asptillfällen. Vi planerar, likt
föregående år att anordna en sittning, en infoasp och volleyboll i kårhallen.

CIS
Under de senaste åren har CIS (Chalmers Idrottssällskap) utvecklat sin
verksamhet väldigt mycket och har många idrottsaktiviteter att erbjuda. MISS22
kommer under året hjälpa CIS genom att marknadsföra deras verksamhet och på
så sätt nå ut till idrottsintresserade maskinteknologer, målet är också att under
året utveckla ett bättre flöde mellan sektions- och kåridrottsföreningar så att så
många som möjligt på Chalmers rör på sig.

MISS22 genom Viktor Walldén 2022-04-01

Verksamhetsplan- Rustmästeriet 22/23
Medlemmar:
Johanna Cato
Amanda Fällman
Hugo Alfredsson
Joel Svensjö
Marcus Alenvret
Hanna Palmér
Filip Stenberg

Post:
Rustmästare
Kassör
Intendent
Windschef
Bryggmästare
PR-chef
Inköpsansvarig

Rustmästeriet 22/23 ska hålla följande arrangemang:
● Arrangera en pub i Winden under läsvecka 1 varje läsperiod, dvs Pubrundan.
● Arrangera Stenhårt Café varje läsperiod.
● Arrangera en tisdagslunch en gång varje läsperiod.
● Under mottagningen ska följande arrangeras:
- Välkomstgala med M-sex
- Häng med Rustet, ett nyktert arrangemang
- Grottsits
- Rustmästeriet ska i allmänhet vara MnollK behjälpliga under
mottagningen
● Arrangera maskinmästerskap i brödbacksåkning med MISS under läsperiod 1.
● Anordna aspning i läsperiod 2 inför kommande inval.
● Anordna ett julbord tillsammans med M-sex i slutet läsperiod 2.
Rustmästeriet 22/23 ska sträva efter följande:
● Att förbättra Windens kök på följande punkter:
- Förse köket med den utrustning som behövs
- Organisera upp köket
- Skapa en uppdaterad lista över Windenkökets inventarier
- Sträva efter att fräscha upp Windenköket med hjälp av M-styret och
Windengruppen
● Att förbättra Winden på följande punkter:
- Skapa ett välstrukturerat och väl uppdelat avsyningschema av Winden
som gäller för samtliga medlemmar i Rustmästeriet
● Hålla kön till skåpen kort genom att:
- Hålla skåpslistan kontinuerligt uppdaterad så att alla skåp som är
lediga är med på listan
- Inventera och vräka eventuella personer som har tagit skåp utan att ha
gått genom Rustmästeriets Intendent
● Handha uthyrning och ekonomi för sektionsbilen Bruno.
● Uppdatera månadsbrevet med kommande evenemang.

● Att ha ett gott samarbete med andra maskinkommittéer:
- Vara behjälpliga och i största möjliga mån låna ut material som
kommittén saknar till arrangemang
● Kontinuerligt förbättra Stenhårt Café-konceptet för att särskilja det från
övriga fredagspubar, till exempel genom att:
- Ha en annorlunda och tilltalande meny
- Sträva efter att ha roliga aktiviteter under puben, exempelvis spel,
liveband etc
- Erbjuda ett varierat antal drinkar och cocktails under pubarna
- Ha ett specifikt tema för varje pub

Rustmästeriet genom
Rustmästare Johanna Cato 2022-03-23

Verksamhetsplan för
M-Liket 22/23
Medlemmar:

Post:

Moa Brusbo

Ordförande

Elin Gryte

Vice ordförande

Ida Kalentun

Ekonomiansvarig

Gustav Rönn

Projektansvarig

Leo Barberan

Social PR

Linus Börjesson

Grafisk PR

Ida Florin

Evenemangsansvarig

Louise Selin

Bokningsansvarig

Vision/mål
M-Likhets huvudsakliga mål är att driva jämlikhetsarbetet på maskinteknologsektionen framåt
samt främja ett bra klimat för gemene maskinteknolog. För att sträva mot och uppnå målet
hålls diverse arrangemang med syfte till att främja gemenskapen mellan studenter samt
utbilda och uppmärksamma studenter inom jämlikhetsfrågor.

Verksamhet
● M-Likhet ska hålla minst ett evenemang i varje läsperiod
● Under mottagningen 2022 ska M-Likhet hålla en station på rundvandringen och
arrangera ytterligare ett evenemang
● M-Likhet ska medverka och hålla i minst ett evenemang under den centrala
jämlikhetsveckan som ordnas av JämK
● M-Likhet ska genomföra aspning för att upplysa maskinteknologer om vad det innebär
att vara aktiv i M-Likhet och hur M-Likhets verksamhet är uppbyggd
● Under året arrangera minst en föreläsning
● Hålla en pub
● M-Likhet ska fortsätta arbetet med att menssäkra M-huset
● M-likhet ska anordna minst en utbildning/workshop för att aktivt främja jämlikheten
på sektionen

M-Likhet 22/23
Moa Brusbo, ordförande

Verksamhetsplan MnollK 2022
Maskinteknologsektionens mottagningskommitté
Maskinteknologsektionens mottagningskommitté har till uppgift att
planera och leda Maskinsektionens mottagning i enlighet med
Maskinteknologsektionens och Chalmers studentkårs intentioner och
riktlinjer.
(Maskinteknologsektionens reglemente 11:2b)
MnollK-22 ska sträva efter att att uppfylla mottagningens motto “Alla nya Chalmerister som
vill ska klara första tentan och alla nya Chalmerister som vill skall få en ny kompis.”
MnollK-22:s fokus ska ligga i att skapa en mottagning som är välkomnande, inkluderande och
öppen för alla. Mottagningen ska erbjuda stor variation på arrangemang så att alla nya
studenter, oavsett intresse, erfarenheter och förutsättningar ska känna att det finns något för
dem. Mottagningen ska vara välkomnande för de nyantagna men även phaddrar,
föreningsaktiva och andra som är engagerade i mottagningen. MnollK-22 ska arbeta för att så
många nyantagna som möjligt ska kunna gå på de arrangemang som intresserar dem.
För de nyantagna oavsett ifall de kommer från Göteborg eller inte så ska de få en bättre
kännedom om Göteborg. Detta genom arrangemang som sträcker sig bortom Campus
Johanneberg.
Då det nyligen varit en pandemi som fortfarande kan leda till nya restriktioner så behåller
MnollK-22 rätten att anpassa eller eventuellt ta bort vissa arrangemang om de anses olämpliga
att arrangera.
På grund av samhällssituationen och en osäkerhet kring utvecklingen av det pågående kriget i
Ukraina så behåller MnollK-22 rätten att anpassa eller eventuellt ta bort arrangemang om de
anses olämpliga att hålla.

MnollK-22 ska under sitt verksamhetsår:
- Genomföra Maskinteknologsektionens mottagning tillsammans med övriga kommittéer och
föreningar.
- Hålla kontakt med Mottagningskommittén (MK) och resterande sektioners mottagningskommittéer
genom Mottagningsverksamhetens samarbetsorgan (MoS).
- Tillaga tisdagsluncher varje läsperiod.
- Arrangera fredagspub i enlighet med det schema som fastställs av sektionsstyrelsens vice
ordförande.
- Hålla kontakt med programledningen och sektionsstyret genom möten.

- Hålla god kontakt och öppen kommunikation med Maskinteknologsektionens övriga kommitéer,
föreningar och medlemmar.
- Ansvara och se till att MnollKs hemsida hålls uppdaterad med användbar och korrekt information.
- Skriva annonser till M-ord vid behov för att uppdatera sektionen om MnollKs arbete.
- Hålla god kommunikation med sponsvaransvariga i övriga kommittéer och föreningar på
Maskinteknologsektionen samt resterande mottagningskommittéer angående gemensamma
sponsorer.
- Skriva annonser till månadsbrev om kommande arrangemang och annan relevant information.

Prioriterade projekt
Samarbeten med andra sektioner
Då det varit en pandemi som satt restriktioner på de senaste två mottagningarna så vill MnollK-22
ha som prioriterat projekt att erbjuda mycket goda möjligheter för nollan att kunna träffa andra
sektioner och andra phaddergrupper. Detta genom att arrangera samarr med andra sektioner såväl
som att de olika phaddergrupperna ska få möjlighet att träffas och lära känna varandra.
Samarbete med komittéer
MnollK-22 kommer sträva efter att hålla god kommunikation med övriga föreningar inom
Maskinsektionen. Under mottagningen kommer föreningar berörda av mottagningen att få
kontaktpersoner från MnollK som de kan kontakta vid frågor. Det kommer att finnas en jourtelefon
till MnollK under mottagningen.

Löpande arbete under det kommande året
Vår
- Söka sponsorer till mottagningen samt nollmodulen.
- Utforma en budget.
- Skapa nollmodul samt få den godkänd av Chalmers studentkår genom MK.
- Informera om och anordna rekrytering av phaddrar till mottagningen.
- Söka puffar till MKs arrangemang under mottagningen.
- Boka Bruno och lokaler för mottagningen.
- Sammanställa nolluppdrag samt få dessa godkända av MK.
- Planera arrangemang med stor variation samt skapa schema för mottagningen
- Skapa scheman för lokaler, Bruno, jourtelefon etc. för mottagningen.
Sommar
- Skicka ut nollmodul till de antagna.
- Skapa en digital enkät till de antagna.
- Anordna phaddergrupper.
- Anordna utbildning för phaddrar.

Höst
- Genomföra Maskinteknologsektionens mottagning
- Arrangera nollfinalen.
- Följa upp och utvärdera mottagningen.
- Genomföra aspningar.
- Anordna en tackphadder.

Verksamhetsplan
M-sex verksamhetsår 2022/2023
Medlemmar:
Hugo Sundström
Isabelle Johansson
Isac Sjövall
Linnea Öjebrant
Kajsa Jungbjer
Josefine Nyvall
Måns Zellman
Christofer Nilsson

Post:
Sexmästare
Bankir
Hovmästare
Festmästare
Øhlchef
Spons-chef
PR-chef
Kulturchef

M-sex åligger att:
● Anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal.
M-sex har till uppgift att:
●
●
●
●

Bedriva festverksamhet för sektionens medlemmar.
Arrangera minst en Gasque per läsperiod.
Arrangera två Gasquer under Maskinteknologsektionens mottagning.
Arrangera en Gasque och därmed medverka i CM i Gasque under
cortégeveckan.
● Hålla god kontakt med sektionens medlemmar.
● Bedriva tisdagslunch.
● Hålla sektionen uppdaterad på det övergripande arbete som M-sex gör
genom att skicka in ett inslag i månadsbrevet.
Läsperiod 4 (2022)
● Arrangera en sittning och eftersläpp under Cortége Mästerskapen i fest,
tillsammans med Prosex.
● Hålla en Tisdagslunch.
● Puffa Grisfesten.
● Påbörja arbete och planering av vårbalen med lokal- och sponsor letande.
● Arrangera ET-raj.
Läsperiod 1 (2022)
● Mottagningen 2022
○ Hålla i en övningssittning för nollan.
○ Arrangera en sittning med Rustmästeriet, “Välkomstgalan”.
○ Arrangera en sittning och eftersläpp med temat “Schtek”.
○ Arrangera en sittning och eftersläpp (eventuellt med annan
sektion).
○ Arrangera ett nyktert “Sensommarhäng” för nollan.
○ Hålla ett nyktert arrangemang tillsammans med M.A.K.
○ Vara MnollK behjälpliga.

● Fortsatt arbete med vårbalen. Kontakt med sponsorer och lokal letande.
● Hålla en Tisdagslunch.
● Arrangera ET-raj.
Läsperiod 2 (2022)
●
●
●
●
●

Bedriva aspning för att öka intresse och kunskap om M-sex.
Arrangera julbord tillsammans med Rustmästeriet.
Hålla en aspnings-Gasque under ordinarie ET-raj.
Fortsatt arbete och planering av vårbalen 2023.
Hålla en Tisdagslunch.

Läsperiod 3 (2023)
● Hålla i en överlämningsgasque tillsammans med M-sex 23/24 under
ordinarie ET-raj.
● Hålla en Tisdagslunch.
● Fortsatt planering av vårbalen.
Läsperiod 4 (2023)
● Arrangera Maskinteknologsektionens årliga vårbal.
M-sex kommer även undersöka möjligheten att
● Hålla ett extra gasque-eftersläpp tillsammans med Isex och A6 under
mottagningen.
● Hålla ett eftersläpp på Gasquen under LP2 och/eller LP3.
_______________________________________________________________
Hugo Sundström
M-sex 22/23

Verksamhetsplan
måndagen den 24 mars 2022

XP-Styret 22/23

Verksamhetsplan XP-Styret 2022–2023
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, i linje med restriktioner i och med corona, med
målet att utfärda minst:
o 4 st metallkörkort (Alla metallmaskiner)
o 15 st metall light-körkort (Metallmaskiner utom fräs och svarv)
o 12 st träkörkort (Alla trämaskiner)
● Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar.
● Tillhandahålla 3D-skrivare samt laserskärare för sektionens och föreningens
medlemmar.
● Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relation som finns
idag.
● Anordna minst 3 st. workshops under verksamhetsår 22/23 för att öka
medlemsengagemanget.
● Kontinuerligt utvärdera samt utveckla samtliga kurser.
● Påbörja ett projekt med målet att kunna tillhandahålla en välkomnande stämning i
verkstaden för gemene teknolog.
● Annektering av världen till år 2025.

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 Cortègen.
● Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser såsom Ingenjörsmetodik och
Maskinelement.
● Arbeta på ”makerspacet” i Kurslabbet.

............................................
Katarina Arvidsson
Ordförande XP-Styret 22/23

Verksamhetsplan MALT 22/23

Medlemmar:

Post:

Fredrik Nygren
Sebastian Helsing
Jonathan Syrén
David Espedalen
Louise Selin
Amanda Gustafsson
Wilhelm Hansson

Riksmarskalk - (Ordförande)
Hovmarskalk - (Kassör)
Kammarherre - (Bokning)
Promoteur - (PR)
Ceremonimästare - (Kultur & Spons)
Hovtraktör - (Mat)
Sommelier - (Dryck)

Vision/mål:
MALT 22/23 har som mål under sitt verksamhetsår att genomföra diverse kulturellt berikande
arrangemang för maskinteknologsektionens medlemmar. Detta kan exempelvis ske genom
olika sorters provningar eller besök. Vi ska även arbeta för att främja en sund mat- och
dryckeskultur på sektionen. En ambition vi även har att undersöka möjligheten och intresset
för att arrangera minst ett arrangemang med fokus på musik alternativt teater.
Vi i MALT 22/23 följer ständigt utvecklingen kring den rådande situationen med Covid-19
och kommer anpassa vår verksamhet efter de bestämmelser och riktlinjer som kan komma att
införas.
MALT 22/23 har som avsikt att under sitt verksamhetsår genomföra följande:
-

Arrangera maskins sångbokssittning under hösten 2022

-

Arrangera minst ett arrangemang per läsperiod (I LP 2 räknas sångbokssittningen som
denna. I LP3 räknas aspningstillfället som arrangemang)

-

Ha minst ett aspningstillfälle i LP3 för att ge insikt i MALTs verksamhet

-

Arrangera ett kvällsarrangemang under mottagningen.

MALT genom ordförande Fredrik Nygren, 2022-03-28

Verksamhetsplan
Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsutskott MARM 22/23

Mål med verksamheten MARM:s huvudsakliga mål och syfte är att utveckla kontakten
mellan studenter och näringslivet. Detta görs genom att studenter via diverse arrangemang ges
möjlighet att införskaffa ny kunskap, skapa ett kontaktnät och få en insikt i näringslivet samt det
framtida arbetsliv som väntar för en färdig maskinteknolog. MARM ska också ansvara för
maskinteknologsektionens sponsorintäkter. Utöver detta vill MARM arbeta för att förtydliga koppling
mellan kursinnehåll och arbetsuppgifter som relaterar till civilingenjörsyrket.

MARM 22/23 verksamhet
●

MARM ska under mottagningen anordna minst två stycken arrangemang för Nollan.

●

MARM ska genom god kommunikation bistå sponsringsansvarig i respektive förening med
det stöd som behövs.

●

Att tillsammans med en kombination av ArgZ och Z-teknologer arrangera
arbetsmarknadsdagen ZMART.

●

MARM ska jobba för att medverka vid Chalmers studentkårs arbetsmarknadsutskott- och
mässarrangörsforum. Detta för att samordna och lära av andra grupper som har liknande
verksamhet på Chalmers.

●

Utvärdera existerande samarbetsavtal samt aktivt söka efter nya. Detta för att underlätta för
framtida år, erhålla avtal som gynnar sektionsmedlemmarna bättre samt underlätta för
föreningar som söker efter eventuell samarbetspartner.

●

Arrangera olika typer av event under året som lunchföredrag, kvällsevent, utdelningar och
studiebesök, i enlighet med målet för verksamheten.

●

Genomföra aspning för att upplysa maskinteknologer vad det innebär att sitta i MARM samt
hur verksamheten fungerar.

MARM 22/23 ska sträva efter att:
●

Alla sektionsmedlemmar enkelt ska kunna ge återkoppling på vad de tyckte om ett event samt
vad de vill se för typ av event och företag. Detta för verksamheten kontinuerligt ska kunna
höja studentnyttan.

●

Hålla en utbildning för de som är ansvariga för sponsring i varje förening.

●

Bibehålla en god kontakt med samtliga sponsoransvariga i de olika föreningarna. Detta för att
nära finnas till hands om stöttning eller hjälp skulle behövas.

●

Se över möjligheten att engagera studenterna mer kring arbetet med ZMART-dagen.

●

Stödja möjligheten att verka för att studenter får mer bekantskap med alumner från
maskinteknologsektionen genom mentorskapsprogrammet.

●

Genomföra en studieresa.

●

Utveckla möjligheten för föreningar att få stöd kring sponsring.

MARM genom, Anna Wrennfors, ordförande MARM 22/23

Verksamhetsberättelse M.A.K.-20
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. - 20 bestod av:
Maja Olofsson - Ordförande
Johanna Wagné - Kassör
Anna Molnö - Ledamot
Elvira Sellgren - Ledamot
Jacob Nir - Ledamot
Johan Wellander - Ledamot
Arvid Petersén - Ledamot
Mål/vision
Vårt mål var i 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
M.A.K. höll i M.A.K.-mys, där vi grillade korv och spelade kubb och MÖS.

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 var det planerat att vi skulle välkomna alla nyintagna på Götaplatsen, men på
grund av pandemin möttes vi istället på parkeringen utanför föreläsningssalarna. Dag två
presenterade vi oss och höll en aktivitet i Slottskogen.

Dag tre var det dags för EKAK & M.A.K. - grillen, som detta år fick utföras i linje med
restriktionerna från regeringen. Den hölls på ankeborg som var uppdelat i tre områden där 50
personer fick vistas samtidigt. Den var även uppdelad i två omgångar för att så många av
nollans skulle få komma dit. Det fungerade väldigt bra och vi var väldigt nöjda trots
pandemi!
Vi höll i ett samarr tillsammans med M-sex som vi kallade för Fångarna på maskin. Under
mottagningen hölls även en karaokepub med en brun häfvstation och en Asterixpub under
den sista mottagningsveckan.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. Vi var även delaktiga att ta ut ett häfvlag till nollpoquarlen samt
ett lag till Cheeret och hjälpte till 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 tentakäk med
otroligt god mat.

Läsperiod 2
Under läsperiod två stod planeringen av Galliska spelen i fokus, där planeringen svängde
snabbt med snabba ändringar av restriktioner som tillslut tyvärr slutade med att vi fick ställa
in :(.
Aspningen fick hållas online över zoom. Vi höll en informationsasp och en asp där vi körde
lekar och umgicks med asparna över zoom. En speciell aspningsperiod men som under
omständigheterna gick bra.

Läsperiod 3
Under läsperiod tre var det hårda restriktioner som gjorde att vi inte kunde arrangera det vi
skulle. Istället väntade vi med spänning på nästa års M.A.K. (2021). Vi skolade in dem en
kort period och sedan var det dags att lämna över stafettpinnen.
Vi i M.A.K.-20 höll så många arrangemang som restriktionerna tillät. Ett år där nytänkande
och kreativitet har fått stå i fokus.
Jag vill rikta ett stort tack till mitt underbara M.A.K. - 20 som trots pandemi och inställda
arrangemang gjorde ett toppenjobb och höll alltid humöret uppe. Jag är väldigt glad för att få
tillbringa året tillsammans med er!

kjk
M.A.K. - 20
Genom Majestix, Maja Olofsson

Verksamhetsberättelse för
M-likhet 21/22
Medlemmar:

Post:

Anna Molnö

Ordförande

Anna Götberg

Vice ordförande

Frida Gotenius

Ekonomiansvarig

Matilda Blohm

Kommunikation/Projekt

Anton Alexandersson

Social PR

Jacob Nir

Grafisk PR

Lisa Hörnberg

Evenemangsansvarig

Sofia Stroth

Bokningsansvarig

Under året har M-likhet verkat för att driva jämlikheten på sektionen framåt vilket var det
huvudsakliga målet. Detta gjordes genom arrangemang, projekt, utbildningar och samt
sociala medier.
Verksamhet
• Under våren hölls en gameshow på Zoom eftersom att restriktionerna inte tillät ett
fysisk evenemanget
• M-Likhet medverkande under rundvandring på mottagningen samt höll en utebio
för Nollan
• Under den centrala jämlikhetsveckan hölls en pub i Bulten
• Projektet att få fler tjejer att söka maskin lades ner och istället startades projektet att
menssäkra M-Huset tillsammans med JämTD
• Under hösten hölls två arrangemang i LP 2 istället för ett vardera i LP 1 och 2. Det
ena arrangemanget var en lunchföreläsning med organisationen MÄN för att
uppmärksamma den internationella mansdagen. Vid det andra arrangemanget
uppmärksammades de trakasserier som samlats in i en gemensam enkät med TD
och Z, det gjordes med fika i Winden. Informationen delades även på Facebook.

• I LP3 uppmärksammades den internationella kvinnodagen med en lunchföreläsning
tillsammans med Volvo
• I början av året designades en ny logga för att förstärka effekten av namnbytet från
Jämställdsgruppen Maskin till M-Likhet
• M-Likhet hade en asp där det gavs information om verksamheten och hölls en
gameshow
• Utbildningar hölls för både sektionsaktiva samt phaddrar inför mottagningen 2021 och
även med föreningsaktiva invalda 2022
Med en osäker början i restriktioner har året varit över förväntan där alla önskade
arrangemang har kunnat genomföras. Arbetet under året har uppmärksammat
jämlikhet och strävat efter ett bättre klimat för gemene maskinteknolog, samt att
M-Likhets synlighet på sektionen anses ha förbättrats med årets verksamhet.
M-likhet genom Anna Molnö ordförande M-Likhet 21/22

Motion
2022-03-29
Oscar Hallberg

Ansvarsbefrielse – Visma Förening
Bakgrund
Under verksamhetsåret 2018/2019 bytte maskinteknologsektionen bokföringsprogram från
Visma Förening till Visma eEkonomi. M-styret började bokföra i det nya programmet från
och med 1a juli 2018 och resterande föreningar började bokföra i det programmet vid början
av deras nästa verksamhetsår. Detta har inneburit att folk kan bokföra vid sina egna datorer
istället för att sitta vid datorn i kassörrummet. Dock lades inga ingående balanser in i Visma
eEkonomi vilket är något som vi revisorer ägnat mycket tid åt att fixa till den senaste tiden.
Som bekant så har sektionen många släpande bokföringar, vilket förstås inte är bra. De allra
äldsta bokföringarna som ännu inte är godkända gjordes i det gamla bokföringssystemet
Visma Förening. Detta gäller M-styret 16/17 (inklusive Bruno-bokföringen), M-styret 17/18
(inklusive Bruno-bokföringen), MARM 17/18, MARM 18/19, MnollK 17 och MnollK 18. Dessa
har vi revisorer gått igenom noggrant för att se till att ingen förskingring har skett och att
sektionens pengar har använts på ett förnuftigt sätt.
Vi revisorer har dock tagit beslutet att inte fixa till de felaktigheter som har uppdagats i
Visma Förening. Detta på grund av att de ansvariga för bokföringen är svåra att få tag på då
många har tagit examen eller flytta från Göteborg. Beslutet är även baserat på vårt
huvudmål som är att bokföringen ska vara korrekt och snyggt gjord i Visma eEkonomi. Därför
har vi beslutat att fokusera på att allt ska vara korrekt från och med övergången till Visma
eEkonomi. Huvudsyftet med att kolla den gamla bokföringen är således att undersöka om
någon förskingring har skett, samt att ta fram de ingående balanserna som ska läggas in i
Visma eEkonomi. Nedan följer en övergripande redogörelse över vederbörande föreningars
bokförening ser ut.
M-styret
Emmanuel Sannes bokföring för M-styret 16/17 stämde nästan i Visma Förening, ett öre
skiljer mellan banksaldot och Visma. Det öret hittades på ett verifikat där fel summa
bokförts, utöver det stämmer bokföringen väldigt bra. Därför gjordes enbart en bläddring
bland verifikaten för att se att inga konstiga transaktioner har skett. Däremot fanns det
felaktigheter i Fredric Furborgs bokföring för Bruno samma år. Det handlar om 2 verifikat

Motion
2022-03-29
Oscar Hallberg

med fel datum, 2 transaktioner som inte blivit bokförda samt ett verifikat där han gjort fel på
kredit och debet. Om dessa korrigeras så stämmer även Fredric Furborgs bokföring.
Jonna Bengtssons bokföring är väl gjord och tydligt strukturerad. Trots att hon hade ungefär
4 gånger så många verifikat som alla andra föreningar, uppdagades endast ett tiotal
felaktigheter. Framför allt så är det 6 summor som skrivits in fel som gör att det skiljer i
slutändan. Hon har dessutom vid 3 tillfällen råkat bokföra att pengar dragits från kortet
istället från kontot (M-styret har två olika konton så därför det är möjligt). Sedan är det 2
transaktioner som glömt bokföras. Annars ser det bra ut. Intendenten det året var Carl
Bodin, och även hans bokföring ser bra ut. För hans del är det framför allt 2 verifikat som
bokförts som fordringar när det i själva verket är vanliga intäkter.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på -30 000 kr för
Emmanuel och – 75 000 kr för Jonna, alltså -105 000 kr totalt. Detta är dock inte inklusive
vinsten från MARM.
MARM
Daniel Olssons bokföring för MARM 17/18 är bra gjord och det finns ingen misstanke om
förskingring. En stor miss som skedde var resultatet från året innan på ungefär 280 000 kr
som överfördes till styret. Det bokfördes som att en skuld skulle avskrivas. Denna skuld var
dock inte bokförd av tidigare MARM-kassör, vilket ledde till en mycket missvisande
balansrapport. Utöver detta har han bokfört fel när de arrangerar tillsammans med andra
föreningar. Han lägger till en intäkt som inte existerar vilket gör att resultatrapporten blir
missvisande. Detta var dock framförallt i början av verksamhetsåret och senare framöver
skötte han sig exemplariskt.
Jasmine Azadani satt som kassör i MARM 18/19. Under hennes verksamhetsår ändrade man
från att skilja på kortfristiga fordringar mellan föreningsåren och kundfordringar från externa
parter. Det är en klar förbättring i hur MARM bokför, och Jasmine gjorde mycket bra extra
arbete för att göra den här omställningen. Jasmine har missat att bokföra en inbetalning,
sedan har hon även fel datum på 2 verifikat. Utöver detta är det några verifikat med
felaktiga kostnadsställen. Dessvärre för Jasmine glömde ett företag att betala en faktura på
5600 kr till MARM. Detta är heller ingen betalning som inkommer nästkommande
verksamhetsår. Vi revisorer lyckades inte lokalisera vilket företag det rör sig om, men anser
att de pengarna inte kommer att inkomma och väljer därför att avskriva den kundfordringen.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på 280 000 kr för Daniel
och 270 000 kr för Jasmine, alltså 550 000 kr totalt.
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Angående MARM så är inte heller MARM 16/17 ansvarsbefriade. Deras revisionsberättelse
blev dock godkänd under SM3 2018. Däremot har inte ordförande för MARM 16/17 Linnea
Linberg dragit sin verksamhetsberättelse. Efter åtskilliga försök att försöka kontakta henne
så bestämde vi revisorer att vi försöker skapa en bild av verksamheten utefter bokföringen
som skett. Inga konstigheter kunde hittas i verksamheten. De höll zmart-mässan som vanligt
samt en del företagsevent. Utöver detta arrangerade de även två sponsråd för sektionens
sponsansvariga. Detta anser vi revisorer tyder på att de har följt sin verksamhetsplan och
således bör ansvarsbefrias.
MnollK
Markus Nilssons bokföring för MnollK 17 är reviderad och det finns ingen misstanke om
förskingring. I Markus bokföring gjordes det flertalet gånger fel på kredit och debet. Därför
beslutades det att korrigera hans bokföring för att få en mer överskådlig blick över
resultatet. När detta korrigerades det stämde Markus bokföring väl överens med banken.
MnollK 18s bokföring sköttes av Cecilia Frank. Bokföringen är reviderad och det finns ingen
misstanke om förskingring. I Cecilias fall uppdagades väldigt få fel, och utöver dessa så
stämmer banksaldot och Visma överens, vilket är precis som det ska.
Om man kollar båda dessa år så kan man se ett ungefärligt resultat på 18 000 kr för Markus
och 7000 kr för Cecilia, alltså 25 000 kr totalt.
Sammanfattning
Vi revisorer anser att den ovanstående bakgrunden är tillräcklig för att kunna ansvarsbefria
vederbörande föreningar. När detta är gjort ser vi revisorer till att rätt balanser förs in i
Visma eEkonomi för att eliminera tidigare felaktigheter och således se till att
maskinteknologsektionens bokföring blir korrekt i framtiden. Att bevilja ansvarsfrihet för
dessa föreningar innebär även att revisionsberättelser och eventuella
verksamhetsberättelser som ännu inte framförts försvinner från kommande
föredragningslistor.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna
att

Bevilja ansvarsfrihet för M-styret 16/17

att

Bevilja ansvarsfrihet för M-styret 17/18
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att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 16/17

att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 17/18

att

Bevilja ansvarsfrihet för MARM 18/19

att

Bevilja ansvarsfrihet för MnollK 17

att

Bevilja ansvarsfrihet för MnollK 18

Motionärer genom
_____________________
Oscar Hallberg
_____________________
Amanda Agnéus
_____________________
Jesper Dovrén
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