
Protokoll SM1/2122
Oktober 2021
Sid. 1 av 13

Protokoll

Mötets art: SM1
Datum: Tisdag 12 Oktober 2021
Tid: 17:40
Plats: L1
Närvarande: Malte Eriksson (Ordförande)

Johan Widmark (Sekreterare)
Övriga se bilaga.

1. Formalia

1.1. Mötet öppnades 17:40 av ordförande Malte Eriksson.

1.2. Val av mötesordförande
Malte Eriksson nominerade Jonas Vendel till mötesordförande.

SM beslutade
att välja Jonas Vendel till mötesordförande.

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare
Jonas Vendel yrkade på fri nominering.
Daniel Gröttheim nominerade Jonathan Lindén.
Jonathan Lindén godtar inte.
Tilda Byrstedt nominerar Ylva Öman.
Ylva Öman godtar.
Klara Anderhagen Holmes nominerar sig själv.

SM beslutade
att välja Ylva Öman och Klara Anderhagen Holmes till justerare tillika rösträknare.

1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Malte Eriksson berättar att kallelserna och handlingarna satts upp i M-korridoren, Nymble och
Smörjis enligt alla dokument. Valberedningen kom upp med valhandlingarna något senare p.g.a.
fel i deras policydokument. Deras dokument säger att valhandlingarna ska publiceras två dagar
innan val. Stadgarna säger annorlunda, där står att övriga handlingar ska publiceras fem läsda-
gar innan mötet. Ska kollas på till framtiden.

SM beslutade
att finna mötet behörigt utlyst.

1.5. Adjungeringar
Filip Björklund och Axel Båvegård får yttrande och närvarorätt.

SM beslutade
att Filip Björklund och Axel Båvegård får yttrande och närvarorätt under mötet.

1.6. Kontroll av antalet närvarande
Det fanns 78 närvarande vid mötesstart varav 76 röstberättigade. Därmed ansågs mötet besluts-
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mässigt.

1.7. Fastställande av föredragningslista
Jonas Vendel yrkar på att ta bort Studienämndens punkt och lägga till Valberedningens punkt
efter Vinprovarkommitténs punkt.
SM beslutade
att godta föredragningslistan med de ovan nämnda ändringarna.

1.8. Protokollets justerande
Malte Eriksson yrkade på att protokollet ska vara justerat och klart tills den 26 oktober.

SM beslutade
att justeringsmötet ska hållas 25 oktober, så att protokollet kan vara färdigjusterat till den
26 oktober.

1.9. Mötets Längd
Malte Eriksson yrkade på att mötet fortsätter till 23:30 som längst, p.g.a. att salen stänger kl.
00:00.

SM beslutade
att mötet fortsätter som längst till 23:30.

2. Val av Majsan
Jonas Vendel öppnade upp för fri nominering
Abel Valko nominerades.
Sofia Linde nominerades.
Abel Valko drar tillbaka sin nominering.

SM beslutade
att välja Sofia Linde till Majsan.

3. Rapporter

3.1. Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
Tilda Byrstedt berättar om att mottagningen gick bra och att pubarna har öppet på fredagar.
Ibland stänger de efter smörjis, men oftast samtidigt.

THS har under senaste tiden erbjudit gratis Mindler, ansökan för Kårledningen är öppen och
man kan ersätta Tilda Byrstedt. Vi gissar att det gäller rollen somChef för Utbildningsinflytande.

3.2. Styrelsen
Styrelsen har efter överlämningen gjort dittan och dattan, men nu ligger fokus på sektionslokal-
flytten och soprumsmöten. Ni är alla hjärtligt välkomna på sopmöten när nästa äger rum.

Sektionslokalflytten sker då KTH vill flytta på Dekis och T-centralen.

Soprummet ska ha rullande ansvarsschema, sektion till sektion (S, Bergs, I osv.). Den sektion
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som har ansvaret rycker in för att städa om vi får ett mail om att soprummet är stökigt.

3.3. Kassören
“Pengar finns” - Marcus Haeggman

Macrus har suttit mycket med budgeten på senaste. Mycket möten med nämndordföranden och
komissionsledare.

KLiRR har instiftats som projektgrupp, för att hjälpa till med Kassörssysslor.

Fråga om budgeten. Det kommer en punkt om budgeten senare, frågan kan ställas då.

3.4. Kårfullmäktige
KF parkourar fram från inre platseer i L1.

Två års KF-lag är uppe och presenterar förra årets arbete. Arvid Svenson berättar om restau-
rangmotionen som ska göra det möjligt att arbeta i köket tillsammans med den fasta personalen.

KF-ledamötena söker samarbete med andra sektioner, såsom Berg och Flyg, utöver sina van-
liga samarbetssektioner Samhälle och Indek.

KF ska nu arbeta som ett [arbetande utskott].

Daniel Gröttheim frågar om oponionen kring restaurangfråga. Arvid Svenson svarar att mo-
tionen föll på två röster. Daniel Gröttheim förtydligar att han undrade vad åsikterna om restau-
rangen är i KF. Erik Öbrink berättar att det finns många olika åsikter, men att det är svårt att
använda sig av Nymble i dagsläget.

Sektionslokalsflytten. Styrelsen frågas om vad det tänkt göra mot sektionslokalsflytten. När
tänker THS sätta ner foten mot KTH?

Styrelsen berättar om att KTH enligt lagkrav måste ha en miljöstation. Dekis var tydligen billi-
gast. Och framför allt billigare än att bygga nytt, som Akademiska Hus måste äga.

THS trycker mot KTH om att det är viktigt att sektionslokalerna finns för Campuslivet.

Fråga om vem som har mandat i den här frågan. Det verkar inte som att någon vet vad vi
kan göra. Arvid Svenson inflikar att KTH kan köra över studenterna på stubben.

Hur ska vi agera när THS inte står upp för sektionerna? Vad kan vi göra och när? Abel Val-
ko och Arvid Svenson diskuterar.

3.5. Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG)
Jonas Vendel berättar vad MLG är och vad de gjort senaste tiden. Nämnderna har rekryterat.
Studienämnden började något tidigare för att hinna med länkmötena.

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm 802010-5246 www.maskinsektionen.se Brinellvägen 28B

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll SM1/2122
Oktober 2021
Sid. 4 av 13

Podio är verktyget som Maskin har använt i 10 år för rekrytering. Efter mycket om och men
har Jonas Vendel lyckats spåra personen som harHuvudmegaadminkontotTM , en Maskinare
från 12/13.

Servern har inte skötts helt enligt styrdokumenten när det gäller personuppgiftshantering, vilket
nu ska efterföljas.

Jonas Vendel presenterar NNO och Lysmask som tillsattes i förra veckan. Grattis!

3.6. Vinprovarkommittén
Fyra något överrumplade VPK:are stapplar upp på scen. “Jag är andfådd” - Filip Björklund

VPK presenterar sig och sin uppgift, vilket är att välja sektionsvinet, vilket också avgör årets
sektionsfärg.

Sofia Linde hintar om en liten specialare, på vilken Anna Lund verkar lika förvånad över som
SM.

VPK delar med sig av några “Don’t’s”:
- Drick inte hela glaset
- Köp och pröva inte hela 13 flaskor
- Glöm inte att dricka vatten, varannan helst.

Anna Lund avslöjar att ingen i VPK tycker särskilt mycket om vin. Filip Björklund försöker
sig på franska, och är duktig på… Examen.

Vin 1: Smakar avlopp Arvid Svenson försöker sig på franskan han också…. Arvid Svenson är
säkert trevlig i alla fall.

Vin 2: Vinspya*?

Vin 3: Billig bensinmackssmak
Arvid Svensons dator kraschar. För mycket vin?

Sofia Linde är något bättre än de andra på Franska. Skulle utan tvekan klara sig på franska
riviäran i minst 2 dagar.

Vin 4: Fin färg, är den sur? NÄJ
“Vinprovningen började med rågbröd, rödlök och kaviar med citron.“

Vin 5: Unga äppen, kallt och svårt

Vin 6: Drack vi ens den här?
Anna Lund tar den smarta vägen och ger vinet ett smeknamn. “Riddarvinet.” - Anna Lund

Vin 7: Började bra, nästan intressant. e−b

Vin 7 dödade vinöppnaren i början av kvällen.
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Vin 8: Fisk :(
“Jacobianen”

Vin 9: Djupare... *host*
Bra APK. Kolla upp etiketten. Filips Björklunds favoritetikett.

Vin 10 (alkfritt härifrån): haha creeek

Vin 11: Är inte det här godast ikväll?? Huvudrätten bestod av svamppasta med timjan.

Vin 12: Är det någon annan som vill spy?
“Smakade inte den här skomakarlåda?” - Arvid Svenson

Vinnaren i alkfri kategori: JP Chenet So Free, mycket fruktsyra, lite strävhet och mycket syr-
lighet. Vinnaren i alk kategori: Beajoulaisvillages 2019, gott med tanke på omständigheterna.

3.7. Valberedningen
De har också en powerpoint, vilken grej.

Valberedningen berättar om att de redan har satt nästa rekryteringsperiod för att det inte ska bli
som till detta SM. Perioden: 12 november till 26 november.

Valberedningen berättar om vad de gör och dess syfte. Indekmastern har satt sina spår, och
Sara Flodin har en flowchart för att visa hur de jobbar.

Valberedningen berättar om det relativt nya som Valberedningen gör, alltså att rekommendera,
utöver att förorda kandidater. Förorda = lämplig kandidat, rekommendera = rekommendera.
Rekommendationer görs för att underlätta för SM, eftersom de har haft intervjuer och bedömt
sökandets lämplighet på mer än SM-presentatinoen som kandidater brukar göra.

Valberedningen vill trycka på att om man ska nominera någon, skicka med kontaktuppgif-
ter.

Läs igenom valhandlingarna innan valen, så kan vi göra ett påläst val.

4. Revisorernas punkt
Powerpoint, snyggt.

Daniel Gröttheim och Erik Öbrink presenterar sig.

Syfte: veta vad revisorerna gör och deras syfte.

Vad gör revisorerna: [se stadgarna] TL;DR: Se till att det inte sker något fuffens, och agera stöd när
det gäller styrdokument och förvaltning.

Uppdatering SM1:
Gör en halvårsgranskning till SM3 och en helårsgranskning för att ev. kunna ge styrelsen ansvarsbe-
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frielse, om SM samtycker.

Kontakta gärna revisorerna på:
Mejl: revisorerna@maskinsektionen.se
Anonyma visselblåsningar: bit.do/revisorerna

5. Propositioner

5.1. Verksamhetsplan
Malte Eriksson läser propositionen kring verksamhetsplanen.

Abel Valko frågar om M-sidan och vad som ska göras för att den ska komma upp. Det finns på
styrelsens trellotavla.

SM beslutade
att bifalla propositionen.

5.2. Budget
Kassören Marcus Haeggman berättar om budgeten. Årets storsatsning föreslås vara Smörjkam-
marnämnden, såsom bord och diskmaskin.

“Är det rimligt att lägga pengar på Smörjis med tanke på sektionslokalsflytten?” Marcus Haegg-
man förklarar hur investeringar i Smörjis kan tas med i en flytt.

“Varför behövs 10 tkr för M-sidan?” Inhouse är roligt, men har inte nått hela vägen. Därför
kan det vara värt att ta in någon extern för att få det proffsigt och lätt att ta över.

“Bord för 10 tkr är liiiite för lite pengar. 60 tkr är rimligare” Andrea Stafverfeldt vidarebe-
fordrar en äskning.

Statusuppdatering om diskmaskinen: “Den fungerar snart som den ska MEN använd den inte
förens instruktioner kommit upp vid diskmaskinen” Håll ut.

Fråga om SNs 16 tkr. Mat till de som går på länkmöten, samt aktiviteter för sektionsmedlemmar.

“Moments Kompassen har ett ovanligt bra resultat” information framkommer om att den kom-
mer bli billigare denna gången.

SM beslutade
att bifalla propostionen.

Mötet ajournerades för matpaus 19:11
Mötet återuppöppnades klockan 20:06
Det fanns då 77 närvarande varav 76 röstberättigade.

5.3. Förenkla val av föreningsordförnade
En proposition som röstades igenom förra verksamhetsåret, men eftersom det är stadgaändring
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så måste det röstas igenom fler gånger.

Första mustaschen föll 20:10.

SM beslutade
att bifalla propositionen.

6. Motioner

6.1. Äskning av pengar för subventionering av biljetter till jubileumsbanketten
Jubileumsgeneralerna är uppe och berättar om jubileet. Maskin fyller år, hurra!

Priset ligger strax över 1000 kr för alkbiljett och strax under för 1000 kr för alkfritt.

Om motionen går igenom så kan en sittningsbiljett komma att landa på en lägre summa som
bättre passar studenter.

Hur många kan pengarna gå till/hur många vill gå? Ansvarig för jubileumsgruppen svarar att
175-300 st kan gå på eventet.

Kassören berättar om Ö-fondens syfte.

Diskussionen kring huruvida det är lämpligt att styrelsen inte utlåter sig/yrkar på något.

Frågor kring hur snabbt pengarna i jubileumsfonden kommit till. En större summa sattes in
när Ö-fonden startades.

Diskussion börjar.

“Är det inte bättre att lägga pengarna på andra saker, exempelvis M-bussen?”

Abel Valko pratar.

Abel Valko yrkar på att dubbla summan i motionen, till 100 tkr.

En uppfattning som kommer upp är att detta är precis det som sektionen ska lägga pengar
på.

Fråga vad som händer om det blir fullt. Vilka ska få gå? Jubileet menar att Maskinare får förtur.

SM beslutade
att bifalla Abel Valkos yrkande om att dubbla summan i motionen till 100 000 kr.

SM beslutade
att bifalla motionen.

6.2. Start av F1-förening
Theo Zemack presenterar F1 föreningen.

“Det är väl på söndagar?”
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“Det saknas väl en förkortning…?”
“Det fanns ett, men det fick nej”

“Kommer föreningen ha ett roligt namn?”
“Ni kan väl komma på något?”

“Varför har föreningsordföranden inte ett roligt namn, såsom storfräsare?”
“Vi kom på TP”

“Hur många är ni som drar ihop det här”
“Två som skrivit motionen, men finns fler intresserade”

SM beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

6.3. Start av Keramikförening
Motionärerna har en presentation på dator.

Julia Rydén, Andreas Eurenius och David Tegmark presenterar sig. De vill starta en keramik-
förening, där det erbjuds drejning och skulptering. Samtliga motionärer har testat drejning.

Drejning är dyrt privat och det skulle bli billigare att testa om det fanns på sektionen. Det
är ett lagom engagemang för den som inte har tid eller av andra anledningar inte kan vara med
i nämnder eller kommissioner.

De har redan en drejskiva, men behöver 1-2 st till.

Frågestund.

Frågor om pris, bokning av smörjis, “kan märket rotera?”, städning av smörjis m.m.

SM beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

7. Val av funktionärer

7.1. Val av Ettans Post
Valberedningen läste upp postbeskrivningen.
Jonas Vendel öppnade upp för fri nominering.
Ulrika Toftered nominerade Oskar Dubeck Schömer.
Sebastian Brandmeier nominerade Hugo Erixon.

Hugo Erixon går ut.
Oskar Dubeck presenterar sig.
Oskar Dubeck utfrågas.
Oskar Dubeck går ut.
Oskar Dubeck diskuteras.
Hugo Erixon kommer in.
Hugo Erixon presenterar sig.
Hugo Erixon utfrågas.
Hugo Erixon går ut.
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Hugo Erixon diskuteras.

Abel Valko yrkar på sluten omröstning.

Casper Georén yrkade på förbehåll om att Ettans Post ska likt många av sina styrelsemedlemmar
bära lösmustasch under sektionsmötena.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

Henrik Hedlund yrkade på förbehåll om att Ettans Post ska utföra ett gyckel på SAGA.
Henrik yrkar på att Ettans Post ska ta med styrelsen upp och gyckla på SAGA.

SM beslutade
att bifalla förbehållet.

Casper Georén yrkade på förbehåll om att Ettans Post ska bli fikaansvarig i KLiRR.
SM beslutade
att avslå förbehållet.

Theo Zemack yrkade på förbehåll om att Ettans Post ska bära valfri hjälm under samtliga SM.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

SM beslutade
att välja Oskar Dubeck till Ettans post med de ovan bifallna förbehållen.

Sekreteraren får plötsligt ett sug på mörk choklad

7.2. Val av Koordinator
Inga sökanden.
Malte Eriksson och Arvid Svenson pitchar rollen.
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Jonas Vendel nominerar Hugo Erixon.
Hugo Erixon godtar.
Ludvig Herneklint nominerar Carl Nesterud.
Carl Nesterud godtar.
Magnus Ramsköld nominerar Andrea Stafverfeldt.
Andrea Stafverfeldt godtar inte.
Hugo Erixon drar tillbaka sin nominering.

Carl Nesterud presenterar sig själv.
Carl Nesterud går ut.
Carl Nesterud diskuteras.
Klara Anderhagen Holmes yrkar på sluten omröstning .

Henrik Hedlund yrkade på förbehåll om att Koordinator bör visa koordinationen i styrelsen.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

Casper Georén yrkade på förbehåll om att Koordinator ska skriva på papper med reservoarpen-
na.
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SM beslutade
att avslå förbehållet.

Sebastian Brandmeier yrkade på förbehåll om att Koordinator ska bjuda KNO på fika varje
gång koordinatorn behöver nå denne.
SM beslutade
att avslå förbehållet.

Henrik Hedlund yrkade på förbehåll om att Koordinator ska lägga fram sina argument om
overhead vs. Powerpoint.
SM beslutade
att bifalla förbehållet med tillägget att det ska filmas och visas på SAGA.

Theodor Westermark yrkade på förbehåll om att Koordinatorn ska bära fjäderboa (en typ av
halsduk prydd med fjädrar) i valfri färg utom svart på varje SM.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

SM beslutade
att välja Carl Nesterud till Koordinator med de ovan bifallna förbehållen.

7.3. Val av Head of International Relations
Ingen sökande.
Valberedningen läser upp postbeskrivningen.
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Axel Båvegård nominerar Henrik Larsson.
Henrik Larsson godtar inte.
Sara Flodin nominerar Tilda Byrstedt.
Tilda Byrstedt godtar.

Tilda Byrstedt presenterar sig.
Tilda Byrstedt utfrågas.
Tilda Byrstedt går ut.
Tilda Byrstedt diksuteras.
Sara Flodin yrkar på sluten omröstning.

Johan Widmark yrkade på förbehåll om att HIR ska göra ett ”jag tror jag hittar hem-gyckel”.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

SM beslutade
att välja Tilda Byrstedt till HIR med de ovan bifallna förbehållet.

7.4. Val av Valberedning
Jonas Vendel öppar upp för fri nominering.
Axel Båvegård nominerar Henrik Larsson.
Henrik Larsson godtar.
Axel båvegård nominerar Ronja Fallenius.
Ronja Fallenius godtar inte.
Ronja Fallenius nominerar Axel Båvegård.
Axel Båvegård godtar inte.

Henrik Larsson studsar ner med spänst i stegen.
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Henrik presenterar sig.
Sara Flodin yrkar på sluten omröstning.

Sara Flodin yrkade på förbehåll om att Henrik Larsson bör sy en val på sin frack.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

Axel Båvegård yrkade på förbehåll om att Henrik Larsson ska göra ett Mr. World Wide-gyckel.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

Henrik Hedlund yrkade på förbehåll om att Henrik Larsson ska visa hur man tillreder en val,
gärna genom ett gyckel.
SM beslutade
att bifalla förbehållet.

SM beslutade
att välja Henrik Larsson till ledamot i Valberedning med ovan bifallna förbehållen.

7.5. Val av Sångledare
Axel Båvegård yrkade på fri nominering
Evelina Jönsson nominerar Björn Carlshamre.

Sebastian Rüdlinger presenterar sig.
Sebastian Rüdlinger utfrågas.
Sång.
Sebastian Rüdlinger går ut.
Diskussion om Sebastian Rüdlinger.

Henrik Hedlund kommer in.
Henrik Hedlund presenterar sig.
Henrik Hedlund utfrågas.
Sång.
Henrik Hedlund går ut.
Diskussion om Henrik Hedlund.

Oskar Robsarve kommer in.
Oskar Robsarve presenterar sig.
Oskar Robsarve utfrågas.
Sång.
Oskar Robsarve går ut.
Diskussion om Oskar Robsarve.

Björn Carlshamre kommer in.
Björn Carlshamre presenterar sig.
Björn Carlshamre utfrågas.
Sång.
Björn Carlshamre går ut.
Diskussion om Björn Carlshamre.
Diskussion om alla kandidater.

Johan Widmark yrkar på sluten omröstning.

Andrea Stafverfeldt yrkade på förbehåll om att Sångledaren ska göra ett Circus-gyckel.
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SM beslutade
att bifalla förbehållet.

SM beslutade
att välja Henrik Hedlund till Sångledare med de ovan bifallna förbehållet.

7.6. Val av Öfverphös
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Ronja Fallenius nominerar Evelina Jönsson och Niklas Rehnström.
Evelina Jönsson godtar inte. Niklas Rehnström är inte närvarande längre.
Arvid Svenson yrkar på Chop chop.
Sara Flodin yrkade på att styrelsen ska tillsätta ÖPH.
SM beslutade
att ålägga styrelsen att tillsätta ÖPH.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

9. Kontroll av antalet närvarande
Det var 63 personer närvarande vid mötets slut varav 62 med rösträtt.

10. Mötets avslutande
Mötet avslutades 23:29.
SM sjöng ”Hela M” starkt och vackert.
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