
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2022-12-05 #16

Plats: Konferensrummet
Tid: Måndag den 5:e december kl. 12:00

Närvarande: Hugo Björklund, Hugo Palmgren, Sebastian Helsing, Moa Brusbo, Alida Nilsson, Sofia
Friberg, Arvid Angel och Eskil Wirdheim

§ 1.Mötets öppnande Hugo förklarar mötet öppnat kl.12.03.

§ 2.Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att:
välja Hugo Björklund till mötesordförande

§ 3.Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4.Val av sekreterare Styrelsen beslutar att:
välja Moa Brusbo till sekreterare

§ 5.Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att:
välja Arvid Angel till justeringsperson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att:
godkänna protokoll:

2022-11-28 Styrelsemöte #15
§ 8. Hur mår alla?

§ 9.Varvet     
Hugo B:

Föregående vecka:
● Möte VO
● Presentation RGM
●

Kommande vecka:
● Workshop med FuM

Sebastian:
Föregående vecka:

● Ordförråd

Mötesordförande Vid protokollet Justeras
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Kommande vecka:
● Diskussionspass

Sofia:
Föregående vecka:

● M-sex, bidrag
● Autogiron
● Låst bokföringen
● Mera märken
● Dokument M-Photo
● Städat rum & Förråd
● Föregående M-Sex

Kommande vecka:
● SEF
● Brunos bokföring??
● Bokföringskväll

Hugo P:
Föregående vecka:

● Möte om gyckel med Aspar
● samtal med SO om gamla incidenter
● Möte med Hulthén
● Puffat städfirman i styret rummet

Kommande vecka:
● Lite planering för nästkommande M-likhet
● Samtal som inte blivit av

Eskil:
Föregående vecka:

● IRR
● Revidering av styrdokument
● Beslutsunderlag till stadgeändring

Kommande vecka:
● UU4
● IRR
● Revidering av styrdokument

Alida:
Föregående vecka:
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● Mentorskap
● Städat rum & förråd

Kommande vecka:
● Mentorskap
● Möte MnollK

Moa:
Föregående vecka:

● Månadsbrev
● Uppdaterat hemsidans dokument
● Schema till Hulthens skärmar
● Små fix med Student Display

Kommande vecka:
● Pr-möte?
● Pr Maskins bössa musikhjälpen

Arvid:
Föregående vecka:

● Frågat Tord om städmaterial
● Flyttat

Kommande vecka:
● Uppföljning veckostädet

Gemensamt:
Föregående vecka:

●
Kommande vecka:

§ 10. Diskussionspass ordf - tema överlämning/inval
a. Några punkter ni vill ha med?
b. Lottning av invalsordning - kommittéer + XP

§ 11. Ersättning Luleå

§ 12. Äskningar
a. Bakmaskinen

Styrelsen beslutar att: Återremittera äskningen
b. XP

Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen
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c. MALT
Styrelsen beslutar att: att Sebastian Helsing inte har
rösträtt.
Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen

§ 13. Under veckan inkomna mail
a. Ny vaktmästare

§ 14. Övriga punkter
a. Städning av förrådet
b. Möte MnollK
c. JäM

§ 15. Under mötet bordlagda frågor

§ 16. Nästa Möte Måndag 12e december 11.00
-

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:02
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Äskning 
 

Inläggssulor till låne-skyddsskor, eXPerimentverkstaden 
 

Bakgrund 
 
I prototypverkstaden är det krav på skyddsskor med stålhätta. XP tillhandahåller därmed ett antal låne-

skyddsskor för våra medlemmar. Dessa skyddsskor har använts flitigt och många sulor är utslitna. Själva 

skorna är funktionsdugliga men de dåliga sulorna gör dem obekväma att ha på sig. Flera medlemmar har 

påpekat detta problem och det borde inte vara ett krav att köpa egna skyddsskor för att kunna befinna sig i 

prototypverkstaden. 

Syfte och mål 
Målet med äskningen är att rusta upp de låne-skyddsskor som i dagsläget finns i prototypverkstaden med 

nya inläggssulor. Detta kommer underlätta användandet av skyddsskor vilka skyddar de maskinteknologer 

som befinner sig i verkstaden.   

Genomförande  
14 sulor kommer köpas in och läggas i befintliga skor.  

Tidsplan 

Sulor kommer köpas in så fort äskningen blir godkänd.  

Budgetkalkyl  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Intäkter 

  

           

Äskning 2219kr 

Summa 2219kr 

  

 Kostnader 

Sulor 14st 2170kr 

Frakt        49kr     

  

  

Summa 2219 

Totalt 0 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar eXPerimentverkstaden 

 

att M-styret  beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 2219 kr för 

Inläggssulor till låne-skyddsskor. 

 

 
________________________________ 

Karl Steen 

Äskningsyrkande 
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Äskning, MALT 
 

Redskap till finare matlagning och bartending, 
Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
MALT har sedan dess begynnelse tillägnat sin tid till mat och dryck som ska tillföra ett litet extra stort 
leende i jämförelse med det man kanske annars brukar inmundiga i Chalmers-sammanhang. Det bästa 
exemplet på detta är sångbokssittningen, där det största fokuset förutom sång såklart är på just fantastisk 
mat och dryck. Utöver det har MALT även de senaste två åren hållit ett mycket uppskattat arrangemang 
på mottagningen, nämligen cocktailpuben. En ständig utmaning för MALT i nuläge - men även tidigare år 
- är att få tag på de redskap som ofta behövs till matlagningen och drinkskakandet på arrangemangen. 
Redskapen som finns tillgängliga att låna från andra föreningar har försökts som ett alternativ, men i 
slutändan har endast lån av redskap från privata håll varit tillräckliga för att kunna uppfylla MALTs mål. 
För att vara mer specifik - alla sektionsägda shakers i nuläget är den typen med kork vilken är otymplig, 
långsam, och ger sämre resultat än en traditionell boston-shaker. Detta är en ansträngning som sittande 
och framtida generationer av MALT hemskt gärna hade undanbett sig inför varje arrangemang. 
 
Syfte och mål 
Syftet med äskningen är genom inköp av nedan nämnda redskap satisfiera MALTs - men även andra av 
sektionens föreningars - nuvarande behov kring matlagning och blandning av cocktails. Vi i MALT tror starkt 
på att en utökning av sektionens redskaps-repertoire inom bar & kök för att ytterligare berika gemene 
maskinteknologs kulinariska upplevelser bara hade varit posit ivt! 
 
Genomförande  
Vi vill köpa in tre (3) stycken boston shaker kits som kommer finnas i MALTs förvar - men såklart t illgängliga 
för andra av sektionens föreningar att låna vid behov. Utöver det finns det ett behov av två (2) stycken 
brännare till matlagning och cocktail-t illverkande, samt ett init iallt butangas inköp för att dessa ska fungera. 
Samma plan med hänsyn till förvaring och utlåning gäller självfallet för dessa. 
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Länk till shakers: https://www.amazon.com/Boston-Shaker-Piece-Cocktail-
Making/dp/B07N6NQ87R/ref=mp_s_a_1_26_sspa?content-id=amzn1.sym.4d2857d0-578a-447e-ad82-
f39435a4c278%3Aamzn1.sym.4d2857d0-578a-447e-ad82-
f39435a4c278&keywords=boston%20cocktail%20shaker&pd_rd_r=87a3560e-acd5-4be2-bdce-
6a632831e925&pd_rd_w=R6EYb&pd_rd_wg=kenEK&pf_rd_p=4d2857d0-578a-447e-ad82-
f39435a4c278&pf_rd_r=E3WT8AK7M7VHA2WVYKG9&qid=1669728638&sr=8-26-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExUjRKR1o2V1VMRTRDJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTUzM
Tg0MjhMMk9XSFNIUkFXMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDIzMzA2VzEzTUQ2SzFBN08xJndpZGdldE5hbWU9c3
BfcGhvbmVfc2VhcmNoX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D  
 
Länk till brännare: https://www.kjell.com/se/produkter/hem-frit id/kok-matsal/koksmaskiner/rubicson-creme-
brulee-brannare-p48086  
 
Länk till butangas: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/tandare-tillbehor/ luxorparts-butangas-
p18251  

 

Tidsplan 
Brännarna, samt butangasen som tillhör finns att köpa lokalt och inhandals vid godkänd äskning innan 
Sångbokssittningen den 8:e December 2022. Bostonshakersarna beställs omedelbart vid godkänd äskning 
och förväntas levereras från och med då inom 12 dagar. 
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Budgetkalkyl 
 Intäkter 
  
           
Äskning 1261.94 
  
Summa 1261.94 
  
 Kostnader 

(3) Boston 
shakers  
Frakt 
(2) Brännare  
(2) Butangas 

 
 
        618.66 
       144.68 
         299.8 

          198.8 
 

                  
  
  
Summa       1261.94 
Totalt  0 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Fredrik Nygren, Ordförande i MALT 22/23 

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1261.94 kr 
för redskap till finare matlagning och bartending. 

________________________________  
Fredrik Nygren           
Äskningsyrka
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