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Protokoll  
 
Mötets art: SM 2 
Datum: Tisdag 01 December 2020 
Tid: 17:17 
Plats: Zoom 
Närvarande: Filip Björklund (Ordförande) 
  Lisa Wilk (Koordinator) 

Övriga se bilaga. 
 

1. 1. Formalia 
1.1. Mötet öppnades 17:27 av ordförande Filip Björklund. 

 
1.2. Val av mötesordförande 

Filip Björklund nominerar Gustav Westling till mötesordförande. 
 

SM beslutade  
att välja Gustav Westling till mötesordförande. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare 
Gustav Westling öppnade upp för fri nominering. 
Ludvig Wingårdh nominerade Jonas Vendel. 
Jonas Vendel godtar nomineringen. 
Oskar Robsarve nominerar Jesper Frisk. 
Jesper Frisk godtar ej. 
Filip nominerade Johan Rosén. 
Johan Rosén godtar nomineringen. 
 
SM beslutade  
att välja Jonas Vendel och Johan Rosén till justerare tillika rösträknare. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till Sektionsmötet har satts upp i Nymble, Smörjkammaren och M-korridoren 
samt på Kungliga Maskinsektionens hemsida och Kungliga Maskinsektionens 
facebooksida, enligt Kungliga Maskinsektionens praxis och stadgar. Handlingar och 
valhandlingar har också satts upp på ovannämnda platser enligt Kungliga 
Maskinsektionens praxis och stadgar. 
 
Malte Eriksson påminner att kallelse och handlingarna ska skickas till THS och 
revisorerna också. 
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SM beslutade  
att mötet var behörigt utlyst. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.5. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

1.6. Kontroll av antalet närvarande 
67 närvarande, varav 67 röstberättigade.   
 

1.7. Fastställande av föredragningslista 
 
SM beslutade  
att fastställa föredragningslistan. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.8. Protokollets justerande 
Lisa yrkar på att mötet ska vara justerat 15 december. 
 
SM beslutade  
att protokollet ska vara justerat och färdigt den 15 december. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.9. Mötets Längd 
Gustav Westling öppnade upp fritt förslag. 
Oskar Robsarve föreslog 23:00. 
 
SM beslutade 
att mötet fortsätter som längst till 23:00. 
 
Med ett rungande ja! 

 
2. Val av Majsan 

Gustav Westling öppnade upp för fri nominering. 
Emelie Skantz nominerades. 
Emelie Skantz godtar nomineringen. 
 
SM beslutade 
att välja Emelie Skantz till Majsan. 
 

Med ett rungande ja! 
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3. Rapporter 
 

3.1. Styrelsen 
Styrelsen har jobbat mycket med corona och försöker sätta riktlinjer främst baserade på 
FHM och de lokala restriktionerna. Säger att det även går att hålla digitala event och göra 
nya digitala traditioner. Styrelsen har också hållit i SMART, en konferens för alla 
maskinteknolog styrelser, digitalt via zoom och fick mycket bra utbyte i diskussioner. 
 

3.2. Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) 
Har inte hänt så mycket. Varit två event som båda hade smittspridning men utöver det så 
har inga fysiska event hållits. Moment har jobbat på mycket och börjat planera inför 
banketten. 
Spexet har också börjat träffa sina grupper. Jubileumsgruppen har börjat planera inför 
jubileumsåret. 
 

3.3. Studienämnden 
Har haft länkmöten som vanligt. 

 
4. Revisorernas punkt 

Kommer genomföra en halvårsgranskning av styrelsens arbete. Påpekar att Lisa ska skicka ut 
kallelse och protokoll till Revisorerna och THS.  
 

5. Motioner 
5.1. Lagerföring 

Lagerföringen på sektionen har inte fungerat så bra innan. Vissa av punkterna i motionen 
har lösts men det var många viktiga punkter som togs upp och styrelsen kommer att 
jobba för att lösa och upprätthålla alla punkter så fort som möjligt. Styrelsen yrkar på att 
bifalla motionen. Erik Ljungberg yrkar för streck i debatten. 
 
SM beslutade 
att bifalla yrkande. 
 
Med ett rungande ja! 
 
SM beslutade 
att bifalla motionen.  
 
Med ett rungande ja! 

 
6. Propositioner 

6.1. Styrelsebeslut 
Togs upp på förra SM också. För att förenkla brådskande styrelse beslut eftersom det 
annars kan dröja med kallelser osv. Ändringen som bestämdes under förra SM har också 
justerats. 
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SM beslutade 
att bifalla propositionen. 
 
Med ett rungande ja! 
 

6.2. Guldnål 
Togs upp på förra SM. Måste tas upp på två SM för att kunna ändra stadgarna.  
 
SM beslutade 
att bifalla propositionen. 
 
Med ett rungande ja! 
 

6.3. Vetorätt 
Under diskussioner på SMART kom det fram att en annan styrelses firmatecknare kunde 
blivit polisanmäld för ett event som skulle hållas av sektionen. Därför är det bra om 
firmatecknaren som ansvarar för sektionen har vetorätt vid olika event eftersom det är 
dem som har det yttersta ansvaret. Firmatecknare har alltid vetorätt att ställa in event 
som bryter mot lagen men kan vara bra att förtydliga det. Arvid yrkar på att ändra 
propositionen till “två firmatecknare har gemensam vetorätt kring sektionsarrangemang 
om det riskerar att bryta mot lagen”. Arvid tar tillbaka sitt yrkande. Daniel Gröttheim 
yrkar på att “Två av sektionens firmatecknare har gemensam vetorätt kring huruvida ett 
sektionsarrangemang får genomföras eller ej om detta kan anses bryta mot lagen.” 
 
SM beslutade 
att godkänna yrkandet. 
 
Med ett rungande ja! 
 
SM beslutade 
att bifalla propositionen. 
 
Med ett rungande ja! 
 

6.4. Budgetrevidering 
Emelie har reviderat budgeten sen förra SM och gjort den mer realistisk för hur läget ser 
ut just nu och berättar för SM vilka ändringar som skiljer sig sen innan och hur 
sektionens ekonomi förmodligen kommer att se ut under året. 
 
SM beslutade 
att bifalla propostionen. 
 
Med ett rungande ja! 

 
Majsan var hungrig 18:35 
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Mötet öppnades igen 18:53 
63 närvarande, varav 63 röstberättigade.  
 

7. Personval 
7.1. Val av Head of International Relations (HIR) 

SM beslutade  
att  välja Jonas Carlsson till HIR. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.2. Val av Verkstadsansvarig 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Slipmaskin 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Gängledare 
SM beslutade  
att  välja Erik Ljungberg till Verkstadsansvarig med ovanstående bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.3. Val av Verkmeister 
Inga sökande. 
Gustav öppnar upp för fri nominering. 
Carl Göransson nominerar Samuel Mauritzson och sig själv. 
Samuel Mauritzson godtar nomineringen. 
Carl Göransson godtar nomineringen. 
 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om digital spelning 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om pony 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Tenacious D 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Oquar mutters skål  
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om jubileumslåt 
SM beslutade  
att  välja Carl Göransson och Samuel Mauritzson till Verkmeister med ovanstående 
bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 

 
7.4. Val av M-formatarnas ordförande 

Inga sökande. 
Gustav öppnar upp för fri nominering. 
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Oskar Robsarve nominerar Julian Persson Thanapasya 
Julian Persson Thanapasya godtar ej 
Oskar Robsarve yrkar på att bordlägga valet till nästa SM. 
 
SM beslutade  
att  välja godkänna yrkandet. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.5. Val av Klubbmästare 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om prinsessa och tiara 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Eva är huvudsökande och Lisa är medsökande 
SM beslutade  
att  välja Eva Fasting Narvestad och Lisa Johansson till Klubbmästare med 
ovanstående bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.6. Val av Förste Kastare 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om gyllene pil 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om skifte 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Kjell är huvudsökande och Henrik är medsökande 
SM beslutade  
att  välja Kjell Turesson och Henrik Larsson till Förste Kastare med ovanstående 
bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

9. Kontroll av antalet närvarande 
57 närvarande, varav 57 röstberättigade. 
 

10. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:37. 
SM sjöng hela M starkt och vackert. 
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_______________________                                                                __________________________ 
Gustav Westling, mötesordförande                                                        Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________                                                                __________________________ 
Jonas Vendel, justerare                                                                            Johan Rosén, justerare 
 


