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Protokoll

Mötets art: STYM38
Datum: Tisdag 14 Juni 2022
Tid: 17:17
Plats: Smörjkammaren (förutom Marcus Haeggman som befinner sig på hemlig plats

och närvarar på mötet genom videolänk)
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice Ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Carl Nesterud (Koordinator)
Jesper Frisk (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ettans Post)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:17.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Marcus Haeggman nominerar Malte Eriksson. Malte Eriksson godtar.
Styrelsen beslutade
att välja Malte Eriksson till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Jesper Frisk nominerar sig själv. Han godtar.
Magnus Ramsköld nominerar sig själv. Han godtar.
Magnus Ramsköld nominerar Oskar Dubeck. Oskar Dubeck godtar.
Med tre kandiderande genomförs val i enlighet med sektionens rutiner.
Magnus Ramsköld presenterar sig.
Magnus Ramsköld frågas ut.
Magnus Ramsköld diskuteras.
Jesper Frisk presenterar sig.
Jesper Frisk frågas ut.
Jesper Frisk diskuteras.
Oskar Dubeck presenterar sig.
Oskar Dubeck frågas ut.
Oskar Dubeck diskuteras.
Samtliga kandidater diskuteras mot varandra.
Votering genomförs genom handuppräckning.
Malte Eriksson öppnar upp för förberedande votering.
Magnus Ramsköld: 2
Jesper Frisk: 0
Oskar Dubeck: 2
Blankt: 0

Huvudvoteriong öppnas upp mellan Magnus Ramsköld och Oskar Dubeck.
Magnus Ramsköld: 2
Oskar Dubeck: 1
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Blankt: 1

Votering Magnus Ramsköld mot avslag.
Magnus Ramsköld: 3
Avslag: 1
Blankt: 0

Styrelsen beslutade
att välja Magnus Ramsköld till justerare, med förbehåll om att...

Marcus Haeggman yrkar på förbehåll om
att Magnus Ramsköld ska fixa fika till detta STYM.
Styrelsen beslutade
att godta yrkandet.

Marcus Haeggman yrkar på förehåll om
att Magnus Ramsköld ska sitta bakåtvänd under hela mötet.

...med förbehåll om att justeraren ska fixa fika till mötet och sitta bakåtvänd.

Magnus Ramsköld godtar inte förbehållen och lämnar rummet.
Valresultatet upphävs.

Samtliga kandiderandes kandidatur upphävs automatiskt.
Malte Eriksson öppnar upp för fri nominering.
Oskar Dubeck nominerar Magnus Ramsköld. Han godtar.
Magnus Ramsköld nominerar Oskar Dubeck. Han godtar ej.
Magnus Ramsköld nominerar Jesper Frisk. Han godtar ej.
Magnus Ramsköld drar tillbaka sin kandidatur.
Magnus Ramsköld nominerar Jonas Vendel. Malte Eriksson tittar med hundögon på Jonas
Vendel . Jonas Vendel godtar.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion.
Och stängde den direkt!

Marcus Haeggman yrkar på streck i debatten.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion omm yrkandet.
Malte Eriksson stänger diskussionen.

Styrelsen beslutade
att dra streck i debatten.
Talarlista:
Magnus Ramsköld.

Magnus Ramsköld talar ut. Han gillade valet.

Marcus Haeggman begär replik. Malte Eriksson nekar honom det.
Oppinion väcktes. Malte Erikssons beslut ogillades starkt. Stämmningen är i det närmaste brit-
tiska underhuset-aktig.

Malte Eriksson viker sig för husfriden.
Marcus Haeggman får replik. Han tyckte också det var kul.

Mötet röstar om Jonas Vendel kan väljas till justerare.
Röstning sker per acklamation. Mötesordförande kunde inte höra vem som vann.
Votering genomförs med handuppräckning.
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Jonas Vendel: 5
Avslag: 1
Blankt: 1

Styrelsen beslutade
att kl 18.17 välja Jonas Vendel till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista
Malte Eriksson öppnar upp för omröstning om huruvida föredragningslistan kan fastställas till
densamma som enligt kallelsen.
För: 2
Mot: 3
Styrelsen beslutade
att avslå yrkandet.
Magnus Ramsköldyrkar på att lägga till en punkt Val av Majsan till dagordningen.
För: 3
Mot: 4
Styrelsen beslutade
att avslå yrkandet.

Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp. Styrelsen återupplever kära minnen så som verksamhetsplanen,
Squvalp-gate, Smörjis ovälkommna husdjur och Johan Widmarks geografi-revolt.

3.2. Hållbarhetspolicy
Hållbarhetspolicyn diskuteras. Mindre ändringar tillförs.
Styrelsen beslutade
att anta den nya hållbarhetspolicyn.
Se bilaga.

3.3. Kungliga Mätpolicyn
Styrelsen beslutade
att anta den nya Kungliga Mätpolicyn.
Se bilaga.

3.4. Policy för alumniföreningen M-eritus
Styrelsen beslutade
att anta den nya policyn för alumniföreningen M-eritus.
Se bilaga.

3.5. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen genomförs på micros.
Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen.
Billy’s vill inte sponsra sektionen. *ledset ansikte*

3.6. Diskmaskinen 4B
Johan Widmarks punkt. Johan Widmark är inte här.
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3.7. Nycklar och kolvar
Malte Eriksson har terroriserat Sara Crutebo och kortexpeditionen. De har
Två nya nycklar har producerats, en nyckel till spritförrådet och en nyckel till förrådet Inre.
Malte Eriksson kommer glatt att skutta ner till kortexpeditionen och hämta ut nycklarna i nästa
vecka.
Hjälten Marco är en god kandidat för ett julkort nästa år.

3.8. Betala för toaletten
Till styrelsen har det inkommit en beskrivning av händelseförloppet för toakraschen.
Styrelsen har tolkat händelseförloppet som att agerandet ej var grovt oaktsamt, och i och med
det valt att betala för olyckan med den totaldemolerade vattenklosetten.
Styrelsen beslutade
att betala toaletten.
Den föredetta toaletten fanns i Medicinska Föreningens lokal, och upphörde att existera under
ett event under våren då Maskinsektionen hyrde lokalen. Se bild på toaletten i bilagorna.

3.9. GDPR
Styrelsen rensar personuppgifter från styrelse-driven.
Podio är anonymiserad.
Styrelsen har påminnt MLG om att rensa personuppgifter efter verksamhetsåret.

3.10. Info om access till Smörjis och M
Under sommaren har sektionen tildelats fem stycken accesser. Tillträdande ordförande Johan
Widmark, tillträdande vice ordförande Ylva Öman, Öfverphösare William Djursén, Spexdirec-
teur Tobias Engwall och Smörjkammarnämndens Ordförande Klas Birkestål har tilldelats de
fem extra accesserna för sommaren.

3.11. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.

3.12. Nästa styrelsemöte
Nästa möte är den 30 juni 2022, kl. 23:23 vid lämpligt bord, med lämplig dryck.

3.13. Övriga frågor

3.13.1. Pantamera-grejerna
Var fan är dem? Jonas undrar.
Styrelsen (Jonas Vendel) ska utreda var pantamera-grejerna vi beställt tagit vägen.

3.13.2. Att göra-listan
Att göra-listan i Trello förgrönas.

3.13.3. Nostalgi och magsår
Styrelsen minns året som gott.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:53.
Precis som Stalin, så dör styrelseåret 1953.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikansk röst.
I nästa protokoll från styrelsen på Maskin -
en knapp månad efter Öfverlämningen har styrelsen sovit av sig bakfyllan som orsakats av
densamma, demokratin ställs på sin spets när ett styrelsemöte börjar under ett verksamhetsår
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och avslutas under nästa styrelses verksamhetsår, och en surprize du kommer tappa hakan av!
Missa inte att läsa nästa Protokoll!
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Malte Eriksson, Mötesordförande Carl Nesterud, Sekreterare

Jonas Vendel , Justerare

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

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll STYM38/2122
Juni 2022
Sid. 7 av 21

Bilagor:

1. Hållbarhetspolicyn

2. Den Kungliga Mätpolicyn

3. Policy för alumniförenigen M-eritus

4. Den pröjsade porslinstronen
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Styrelsen

HÅLLBARHETSPOLICY

Bakgrund
Numera borde det inte komma som en nyhet för någon att det samhälle vi lever i befinner sig i en
klimatkris. Det är hög tid för den Kungliga Maskinsektionen att ta sitt ansvar och göra det vi kan för
att minska vår påverkan på klimatet. Policyn ersätter inte sunt förnuft!

Syfte
Att informera och sprida kunskap till vad varje enskild sektionsmedlem kan göra för att minska
klimatpåverkan, både på individnivå men även på gruppnivå. Detta dokument är tänkt att ge ideér
och sprida kunskap till sektionsmedlemmar rörande vad de kan bidra med när de gäller event på
sektionen. Se detta dokument som en inspirationskälla.

Vem kan göra vad?

Styrelsen
❖ Skall arbeta aktivt för att implementera, samt löpande arbeta med, denna policy långsiktigt. I

detta arbete skall bland annat ingå

❖ Skall se till att miljö och hållbarhet redovisas som en självständig punkt i
verksamhetsberättelsen. Detta så att sektionsmedlemmar och andra intressenter lätt kan följa
hur Sektionen arbetar mot en mer hållbar verksamhet.

❖ Skall arbeta aktivt med denna policy gentemot förtroendevalda. I detta arbete skall det ingå
ett tillfälle för förtroendevalda att arbeta aktivt med implementering av policyn, till exempel
på MLG-möten.

❖ Skall fortsätta att utmana befintliga traditioner och strukturer om sådana har en negativ
påverkan på klimatet.

❖ Eftersträva och uppmuntra samarbete mellan sektioner gällande klimatfrågor.
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Styrelsen

Nämnder

Generellt:
Varje nämnd har sin nisch och tillför något unikt till sektionen. Det finns många sätt att bidra till en
positiv klimatpåverkan, vilket med fördel kan göras genom att samtidigt koppla an till nämndens
styrkor. Till exempel kan Idrottsnämnden arrangera ett sponsrat lopp där intäkterna går till
välgörande ändamål relaterade till klimatet, kommunikationsnämnden kan uppmärksamma en särskild
miljöinsats eller trend och Näringslivsnämnden kan ha hållbarhet i åtanke när de väljer vilka aktörer
de vill arbeta med.

Vad nämnder kan göra?

Mat
● Eftersträva en vegetarisk meny. Kött har oftast en större negativ inverkan på miljön än en

vegetarisk meny.
● Var medveten om var råvarorna kommer ifrån och minimera miljöpåverkan. Till exempel

genom att välja närodlat och/eller säsongs aktuellt.
● Försök att minska matsvinn. Till exempel genom att undvika att höfta, använd befintliga

recept och skala dem. Prata gärna med personer som har genomfört liknande meny och be
dem utvärdera matsvinnet.

När matpreferenser samlas in till event skall köttalternativ vara ett aktivt val, genom
exempelvis ifyllnad av en ruta som exempelvis säger: “Jag vill ha kött alternativet”

● ▪ Skulle det trots allt bli något över; se till att det kommer till nytta. Till exempel genom att
be personalen som arrangerar evenemanget ta med sig matlåda ifall det skulle bli rester. Ett
annat alternativ är att lämna (lämplig) överbliven mat på baren i Smörjis på ett prydligt sätt
och göra det tydligt att det är gratis mat så kan godtycklig maskinare spara en slant (OBS!
Inget som kommer bli dåligt och/eller lämna efter lukt).

Undvik engångsartiklar, i synnerhet plast, trä eller dylikt är alternativ som är betydligt  bättre
för miljön

Var medveten om säsong då det blir både billigare och bättre för miljö vid inköp av säsongsodlade
råvaror .

Var mer medveten om hur maten är förpackad vid köp då extra plast i förpackningarna kan undvikas.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Styrelsen

Dekor
Minska inköp samt svinn av dekor. Till exempel genom att köpa dekor som kan användas flera
gånger eller att redan i planeringsstadiet av evenemanget inventera inre. Det finns oftast kvar
bordsduk och dylikt  i inre så att man kanske inte behöver införskaffa lika mycket nytt.

Kläder och märken
● Undvik så gått det går att köpa in kläder bestående av syntetiska material, så som

exempelvis polyester och nylon.

● Försök undvika att beställa kläder som endast är avsedda för ett evenemang. Försök

designa kläder som kan återanvändas vid senare evenemang.

● Vid beställning av märken se till att märkena produceras i Sverige och om det går att

transporten är så kort som möjligt.

● Försök i de fall de går att undvika att inkludera årtal vid design av märken så att man

kan återanvända märken som blir över eller så att man inte behöver ett nytt märke

varje år

Övrigt
Källsortering ska införas allt eftersom detta kommer införas i sektionslokalerna. Just nu så sorterar vi
enbart hushållssopor, wellpapp, glas och pant

Koordinera med olika nämnder för att samköra vid inhandling för att minimera antalet vändor med
M-bussen.

Bra att tänka på är att det bara är wellpapp och glas i soprummet bredvid Smörjis alla hushållssopor
och brännbart ska föras till soprummet i W.

Kommissioner

● Fokus på källsortering och omhändertagande av soprummet Brinellvägen 24 samt
soprummet i W. Kommissionerna ska se till att källsorteringen sker på ett hållbart sätt samt
att den inte förvaras i Smörjis i onödan. Vid överfyllda kärl ska det ringas efter en extra
hämtning se numret här

● Behövs det inhandlas nytt varje år? Kanske finns möjlighet att börja återanvända material
från år till år

● Återvinn och panta i så stor mån det går.
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Sektionsmedlem
Minska pappersanvändningen.

Köp helst begagnade böcker från exempelvis nätet.

Tänk på att elsparkcykel inte är miljövänligt om du annars hade gått eller cyklat motsvarande sträcka.

Samåk eller ta kollektivtrafiken, blir enorm påverkan om alla skulle ta individuella bilar.

Tips och trick

Allmänna tips
Välj ut en i nämnden som har ett större ansvar än alla andra för just miljörelaterade frågor.

Mat och dryck
● Exempel för att minska matsvinn överlag: TooGoodToGo, Karma, Matsmart

● Klimatsmart mat: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/vad-ska-jag-ata/

● Säsongsbaserad mat:
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/valj-bland-sasongens-godsaker/
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Mäterologen

DEN KUNGLIGA MÄTPOLICYN
Nedan följer den Kungliga Mätpolicyn, instiftad år 2022 av Kungliga Maskinsektionen, THS i
Stockholm.

Bakgrund
Efter den mörka epok under covid-19 pandemin vid 2020-talets början hade den Kungliga
Maskinsektionens sektionsliv reducerats och kämpade för att hålla sig vid liv. Rutiner, kunskap och
traditioner föll bort och det frodande sektionslivet drabbats av missväxt. Maskinarna visade sig vara
mer resilienta än viruset och studenterna vid Kungliga Maskinsektionen kom ut med en vilja att få
igen. Få igen det förlorade studentliv som berövats dem.

Maskinsektionen växte, växte åter till sin forna storlek och vad mer, växte ur den ram de så fint suttit i
före pandemin. Därför beslutades (ta i trä) under SM4 den 17 maj 2022 att instifta ett nytt Mätsystem,
passande Teknologer vid Mekanus studieväsen och Polhems arv. Nedan följer den Kungliga
Mätpolicyn, av teknologer, för teknologer.

Innehåll
Policyn omfattar det, av samhället vid instiftning, anses som en alternativ mätstandard till det mer
väletablerade Metriska mätsystemet.  Denna Kungliga Policy listar:

- De Kungliga Mätenheterna, samt definition
- Appendix I - omvandlingstabell
- Appendix II - Mäterologer, efter Mätföljd
- Appendix III - Metriska referensmått

Avslutande ord
Mätenheterna i detta dokument är inte enbart till för Kungliga Teknologer, utan även Teknologer av
mindre Kunglig rang över hela Svea Rike, samt Smørekoppen i Norge. De kan behöva lite extra hjälp.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Mäterologen

De Kungliga Mätenheterna

AntaletM, mängd antal
Definition: Antalet avklivna Mäteorologer. Detta kontrolleras av Klubbmästaren i samråd med
Öfverphösaren gentemot den Kungliga Mätpolicyn.

MÖGonblick, kort tid
Definition: Tiden det tar för Sektionens Ordförande att genomföra ett klassiskt Ölhäfv. Häfvet ska
föredragsvis göras med en lätt utgången öl, inte möglig, men utgången.. Ev. spill definerar Slam. Om
ovannämnda häfv misslyckas, kan Ordförande få ytterligare en chans men då gäller följande:
- Volymen för hela första flaskan räknas till Slam.
- Notering av detta görs i Omvandlingstabellen för Slam.
- I fallet att även detta häfv misslyckas, likställs volymen Slam med uppmätt volym Meter3

.

The longest time, TLT, lång tid
Definition: Så lång tid det tar att genomföra uppmätningen av längden BördaMeter. Även detta
kontrolleras av Mäteorologen, föredragsvis med analogt tidtagarur.

M-eter, kort längd
Definition:              

             
              

   

The longest walk/BördaMeter, lång längd
Definition: Längden från Östra Stations tunnelbana till M. Avståndets uppmäts av Ordförande och
kontrolleras av Mäteorologen, med ett mäthjul. Ingen tidsbegränsning.

Etton, liten massa
Definition: Massan av Ettans posts B-frack vid “påkliv” i styrelsen, utan brickor. Extra vikter är ej
tillåtet, avgörs av Mäteorologen, som kontrolleras av Mäteorologen.

Börda, stor massa
Definition: Vikten av Ordförandes frack, med brickor samt skrot. Extra vikter är ej tillåtet, avgörs av
Mäteorologen.

Slam, liten volym
Definition: Volymen som utgörs av spill vid definitionen av MÖGonblick. Även detta kontrolleras av
Mäteorologen, föredragsvis med fönsterskrapa och mätglas.
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M-eter3, stor volym
Definition: n0llans totala häfvda öl vid Häfvet under Mottagningen. Om exakt volym ej kan avgöras,
bör en kvalificerad gissning göras av Ledarna i samråd med Mäteorologen, som föredragsvis närvarar
vid Häfvet.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Mäterologen

Appendix I - omvandlingstabell
Nedan följer en omvandlingstabell för de Teknologer som inte ännu lärt sig det Kungliga
Mätsystemet, en s.k. lathund om en så vill.

Verksamhetsår AntaletM MÖGonblick TLT M-eter BördaMeter Etton Börda Slam M-eter3

Metriska i 21/22 0 5 sekunder 500 0,03 10-5 2 970 0,01 10000

21/22

22/23

23/24

24/25

26/27

.

.

.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Mäterologen

Appendix II - Mäterologer, efter Mätföljd
Nedan följer en omvandlingstabell för de Teknologer som inte ännu lärt sig det Kungliga
Mätsystemet, en s.k. lathund om en så vill.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Mäterologen

Appendix III - Metriska referensmått
Nedan följer ett antal väl valda Metriska mått som 2022 ansågs som standard i Svea Rike.

Figur 1, en metrisk skruv.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
M-eritus

POLICY FÖR ALUMNIFÖRENINGEN M-ERITUS

Syfte
Alumniföreningen är till för att knyta kontakt mellan nuvarande studenter på maskinteknik och
design och produktframtagning, och examinerade ingenjörer. Den är till för att hjälpa studenterna på
sin väg ut i arbetslivet genom att de får veta vilka jobb som finns och vad det innebär att vara
ingenjör. Alumnerna i sin tur får möjlighet att få kontakt med studenter och presentera sin arbetsplats
samt få information om vad som händer på sektionen.

Medlemmar
Föreningen administreras av ordförande för alumniföreningen M-eritus, tillika Medium, som har
hand om att arrangera evenemang. Resterande medlemmar, alltså alumner, utgörs av dem som är
registrerade hos KTH Alumni och finns i deras register. Ordföranden för M-eritus sköter kontakten
med KTH Alumni och meddelar dem när utskick eller annan information ska nå alumnerna.

Uppdrag
Föreningen ska under året arrangera event där studenter och alumner kan mötas. Det kan vara till
exempel lunchföreläsningar och pubar. Alumnerna kan även om de ställer upp vara tillgängliga för
personliga luncher och fika med studenterna för att prata om utbildningen och arbetet. När
ordföranden för M-eritus anordnar ett event meddelas KTH Alumni som sedan skickar ut
information om eventet till de registrerade alumnerna. Ordföranden för M-eritus ska också verka för
att studenter anmäler sig hos KTH Alumni och genom det blir registrerade i deras register för att
sedan kunna ta emot information om evenemang.
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