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Protokoll

Mötets art: SM4
Datum: Tisdag 17 Maj 2022
Tid: 17:30
Plats: Smörjkammaren
Närvarande: Malte Eriksson (Styrelseordförande)

Jonas Vendel (Mötesordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Ellias Esseen (Justerare)
Hugo Erixon (Justerare)
Övriga se bilaga.

1. Formalia

1.1. Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades 17:30 av styrelseordförande Malte Eriksson.

1.2. Val av mötesordförande
Malte Eriksson öppnar upp för fri nominering.
Malte Eriksson nominerade Jonas Vendel till mötesordförande.

SM beslutade
att välja Jonas Vendel till mötesordförande.

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Marcus Haeggman nominerar Kasper Geren. Kasper Geren godtar inte.
Jonas Vendel nominerar Ellias Esseen. Ellias Esseen godtar.
Hugo Erixon nominerar sig själv.

SM beslutade
att välja Ellias Esseen och Hugo Erixon till justerare tillika rösträknare.

1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till sektionsmötet anslogs den 26 april på kåren, i M-byggnaden, i Smörjkammaren
samt på hemsidan, i enlighet med stadgarna. Däremot genom försumlighet och slarver sändes
ej kallelsen THS ordförande samt revisorerna i enlighet med stadgarna. Koordinatorn mailade
kallelsen till THS ordförande och revisorerna morgonen den 27 april. Föredragningslista och
övriga handlingar anslogs jämte kallelsen den 10 maj, i enlighet med stadgarna.

SM beslutade
att anse mötet behörigt utlyst.

1.5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.6. Kontroll av antalet närvarande
Det fanns 89 närvarande vid mötesstart varav 89 röstberättigade. Därmed anses mötet besluts-
mässigt.

1.7. Fastställande av föredragningslista
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SM beslutade
att fastslå föredragningslistan till densamma som enligt kallelsen.

1.8. Protokollets justerande
Carl Nesterud yrkar på att protokollet ska vara justerat och klart till den 31 maj.

SM beslutade
att protokollet ska vara justerat och klart tills den 31 maj.

1.9. Mötets längd
Jonas Vendel yrkar på att mötet varar till senast 02.30.

SM beslutade
att mötet varar till senast 02:30.

2. Val av Majsan
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Linnea Berggren nominerar Ronja Fallenius. Ronja Fallenius godtar.

SM beslutade
att välja Ronja Fallenius till Majsan.

3. Rapporter

3.1. Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Filip Rydén presenterar lite blandade nyheter från THS.
Rydén berättar om Green week.
KTH ska anställa en ny rektor.
En organiserad manifestation har i veckan genomförts på Sergels torg. Man protesterade mot
Aliens Act.
Fyllnadsval av KF har öppnat, i år är den öppen längre så att nØllan kan söka!
Ericsson AB är ett jävla skitföretag en nuvarande samarbetsparter och betalar inte sina fak-
turor. Samtliga sektioner som inte fått pengar utbetalat till sig ska kontakta THS för att tillsam-
mans driva frågan mot Ericsson AB.
SM jublar för Filip Rydén! och Filip Rydén jublar för SM!

3.2. Styrelsen
Malte Eriksson tar till orda och berättar om styrelsens arbete sedan förra sektionsmötet.
Malte Eriksson förklarar hur THS fungerar.
Malte Eriksson tackar sektionen för att bra år tillsammans.
SM applåderar för Ordföranden!
SM jublar för ordföranden! och ordföranden jublar för SM!

3.3. Kassören
Pengar finns.
Det rullar på och vi har en lugnare ekonomisk situation.
Eventuellt kan vi snart sänka ölpriserna i baren!
∗positivt mummel hörs från bänkraderna∗
Skicka in era kvitton!
SM jublar för kassören! och kassören jublar för SM!

3.4. Maskinsektionen Ledningsrupp, MLG
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Jonas Vendel håller sig kort.
Han berättar med glädje att verksamhet har startat upp hur fint som helst efter Coronapande-
min. Jonas Vendel visar ett litet collage med bilder på alla event som hållts unedr verksamhets-
året, det är jättemånga!
Orbi är på G! Det är roligt!
Från och med typ nu är Maskinsketionen föreningskunder hos pantamera!
SM jublar för MLG! och MLG jublar för SM!

3.5. Studienämnden
SN har något att berätta!
De har varit på många möten.
Det har varit väldigt många som blivit underkända i kursen Hållfasthetslära. Farkost som är
bäst hade 39% godkända, sen blev det vara sämre.
I övrigt business as usual
SM jublar för Henrik Larsson! och Henrik Larsson jublar för SM!

3.6. Kårfullmäktige
Suppleanterna kommer upp på scen!
Ludvig Dagberg och Felicia Lindgren berättar.
KF har varit på lite möten.
KF har valt in en ny styrelse (med Malte Eriksson!).
KF berättar om motionen om THS-bil!
KF kommer att väljas lokalt istället för centralt från och med 23/24
SM jublar för Ludvig Dagberg och Felicia Lindgren! och Ludvig Dagberg och Felicia Lindgren
jublar för SM!

3.7. KLiRR
KLiRRarna kommer upp på scen.
De har kuppat!!
Genom Hugo Erixon och Oskar Dubeck tackar KLiRR kassören Marcus Haeggman för hans
insatser under året.
Han har gjort ett hej dundrans jobb och och det syns inte alltid, därför visas han uppskattning
nu!
Oskar Dubeck räcker över en blomma till Marcus Haeggman.
BRA KUPPAT KLiRR!
SM applåderar för KLiRR och kassören!
SM jublar för KLiRR och Kassören! och KLiRR och Kassören jublar för SM!

3.8. Valberedningen
Berättar om valberedningens arbete under året.
Val av föreningsordförande har genomförts via urnval, genomfördes i höstas. Några förenings-
ordföranden har inte valts, t. ex M-formatarna.
Inga riktlinjer finns i praxis eller policyer.
Har du idéer på hur vi löser problemet, kontakta valberedningen!
Kan man inte ålägga styrelsen att fyllnadsrekrytera?
Det skulle kunna gå. Det ger mer arbete till STY.
Ett förslag kommer upp om att valet atomatiskt ska bordläggas och genomföras på nästa SM
som personval.
Eventuell lösning kan presenteras på SM1...hoppas vi?
valberedningen@maskinsektionen.se
SM jublar för Valberedningen! och Valberedningen jublar för SM!
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4. Revisorernas punkt
Danne är i Jonas Vendels dator.
Det är teknikens under.
Daniel ”Danne” Gröttheim har messenger-messat sin powerpoint till Jonas Vendel.
∗ Jonas Vendel drar upp presentationen på projektorn. ∗

Vad gör en revisor?
Det står i stadgarna.
Vill du kontakta revisorerna kan du maila revisor@maskinsektionen.se.
Daniel Gröttheim visar upp revisorsflowchartenTM.jpeg på projektorn.
SM jublar för Daniel Gröttheim! och Daniel Gröttheim jublar för SM!

Mötet ajournerades för matpaus 18:15.
Mötet återöppnades klockan 18:58.

5. Propositioner

5.1. Mottagningsbudget
Kassör Marcus Haeggman tar till orda.
Propositionen läses upp. Mottagningen är något utav det viktigaste sektionen genomför.
Kassören tar emot frågor.
Har nØllekollekten sänkts? Svar nej, eftersom det är dyrare att göra event (krigsinflation osv.)
så är det dyrare att gå på event. Men nØllekittet är däremot GRATIS.
Varför har mottagningsbudgeten förändrats så mycket de senaste åren?
De senaste åren har varit väldigt svåra att budgetera på grund av Coronapandemin.
Kommer vi hålla oss till budget?
∗ C-EKO och ÖPH ger tummen upp längst bak i salen ∗
Revisorn Daniel Gröttheim håller med om att mottagningen är bland det viktigaste vi gör på
sektionen. Han understryker också att det däremot inte är en anledning till att slarva med
ekonomin och gå över budget. Budget är något som ska följas, inget man kan välja att följa.

ITM-skolans bidrag är riktat och deras tanke är att det mesta ska gå till att finansierar mottag-
ningen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla propositionen i sin helhet.

5.2. Stadgeändring justering av protokoll
Koordinator Carl Nesterud presenterar propositionen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion kring propositionen.
* en tumme upp *
Revisorn Daniel Gröttheim gillar propositionen. Den minskar byråkrati.

SM beslutade
att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen om stadgeändring är upp för andra läsningen och blir gällande i och med dess
bifall.

5.3. Proposition om Åtgärd mot tysta avhopp
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Ledamot Johan Widmark läser upp propositionen fort .
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla propositionen i sin helhet.

5.4. Återinförande av alumniförening
Ledamot Oskar Dubeck tar till orda och presenterar propositionen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
Ska Medium vara en student eller en alumni? Medium är en studerande teknolog i Maskinsek-
tionen.

SM beslutade
att bifalla propositionen i sin helhet.

5.5. KLiRR
Marcus Haeggman tar till orda och presenterar propositionen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
En tumme upp.
Flera tummar upp.

SM beslutade
att bifalla propositionen i sin helhet.
SM påminner Jonas Vendel om att jubla.
SM jublar för Kassören ! och Kassören jublar för SM!

5.6. Mäteorolog
Johan Widmark presenterar propositionen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
Är det meningen att Mäterorologen ska väljas på SM eller på urnval?
På SM, för att göra SM roligare!
Kommer det här göra det lättare att övergå till det imperialistiaska systemet?
Nej, det kommer att bli svårare...det mesta kommer bli svårare faktiskt.
Hjälper det här oss att ta avstånd från Bergs?
JA!

SM beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
Jonas Vendel

Johan yrkar på att riva upp dagordningnen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion om yrkandet.

SM beslutade
att avslå yrkandet.
Mötet går vidare till nästa punkt.

6. Personval 1

6.1. Val av Näringslivsnämndens ordförande (NNO)
Oskar Robsarve läser upp rollbeskrivningen för NNO.
Anatal sökande: 0
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Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Magnus Ramsköld nominerar Amanda Skärbo Jonsson. Hon godtar inte.
Hugo Erixon nominerar Aida Setoudeh Kia. Aida Setoudeh Kia godtar inte nomineringen.
Johan Rosén yrkar på att ålägga nästa års styrelse att tillsätta nästa NNO.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

6.2. Val av Valberedning
Ingen profilbeskrivning finns.
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Om man tycker om Calle säger man sitt eget namn när man nominerar någon.
Om man inte tycker om Calle säger man ”Jag nominerar ...” .
Någon som inte säger sitt namn nominierar Johanna Bergsten. Johanna Bergsten godtar inte
nomineringen.
Det är Anni Persson som inte tycker om Calle.
Robin Gunnarson nominerar Ella Ericson. Ella Ericson godtar!
Ida Lindström nominerar Kristy San.
Ellias Esseen nominerar Arvid Pereswetoff-Morath
Kjell nominerar Anna Oldenstam. Anna Oldenstam godtar.
Simon Stenberg nominerar Theo Zemack.
Theo Zemack nominerar Simon Stenberg.
Magnus Ramsköld nominerar Elsa Åkesson.
Jonas Vendel nominerar Jesper Frisk. Jesper Frisk godtar inte.
Annie Li nominerar Julia Rydén. Julia Rydén godtar inte.

Ella Ericson presenterar sig.
Ella Ericson frågas ut.
Favoritval: Blåval

Ellias Esseen yrkar på att klumpa ihop alla diskussioner för att spara tid.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

Kristy San presenterar sig.
Kristy San frågas ut.
Favoritval: Späckhuggare

Arvid Pereswetoff-Morath presenterar sig.
Arvid Pereswetoff-Morath frågas ut.
Favoritval: Blåval

Anna Oldenstam presenterar sig.
Anna Oldenstam frågas ut.
Favoritval: Blåval

Theo Zemack presenterar sig.
Theo Zemack frågas ut.
Favoritval: Blåval

Simon Stanberg presenterar sig.
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Simon Stenberg frågas ut.
Favoritval: Valberedning!

Jonas Vendel öppnar upp för diskussion om samtliga sökande.

Röstningen sker ”en person mot avslag”, för varje sökande. Genom acklamation.

Ella Ericson: ja
Kristy San: ja
Arvid Pereswetoff-Morath: ja
Anna Oldenstam: ja
Theo Zemack: ja
Simon Stenberg: ja

Förbehåll-tajm
Siri Mörén yrkar på förbehåll om att Anna Oldenstam tar rollen som valberedningens samman-
kallande.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Jonas Vendel yrkar på att inga fler förbehåll tas upp.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

Den nya valberedningen godtar sina nya roller, med förbehåll.

6.3. Val av Smörjkammarnämndens ordförande
Anni Li läser upp postbeskrivningen för SkO.
Antal sökande: 1
- Klas Birkestål

Klas Birkestål presenterar sig
Klas Birkestål frågas ut.
Klas Birkestål diskuteras.

SM beslutade
att genom acklamation välja Klas Birkestål till SkO.

Johan Rosén yrkar på förbehåll om att SkO ska se till att det anordnas ett skifte.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Johan Rosén yrkar på förbehåll om att SkO ska sy på en sko på sin frack.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att ”varje vecka ska ett gullig quote sitta på pelaren sättas
upp där det enkelt kan ses av alla som befinner sig i Smörjkammaren :)”
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
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SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Johan Rosén yrkar på förbehåll om att SkO ska tillsammans med sin grupp göra ett purjolöks-
gyckel och presentera det på valfritt SAGA.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Kristy San yrkar på förbehåll om att SkO ska alltid se till att det finns mjölk till kaffet i Smörjis.
Anni Li yrkar på att ändra förbehållet från ”mjölk” till ”mjölk och Oatly”.
Johan Widmark sakupplyser SM om att förbehåll behöver bekostas av den som ska utföra för-
behållet.

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Jonas Vendel yrkar på förbehåll om att Smörjis behöver vägledning. Därför ska minst en av de
många vägskyltar som finns i inre monteras upp på väggen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifall yrkandet om förbehåll.

Magnus Ramsköld yrkar på förbehåll om att Klas utstrålar en otrolig Ernst-aura och ska göra
ett gyckel på godtyckligt SAGA där han uppvisar detta.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

Joel yrkar på förbehåll om att SkO måste ha en flugtejp på fracken
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Oscar Häverbring yrkar på förbehåll om att SkO ska göra en SkN-drink med Mintu och Oboy
(a.k.a. Moppslasken)
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll

Oscar Häverbring yrkar på förbehåll om att SkO ska hålla val av kaffe med SkN under kickoff
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Oscar Häverbring yrkar på förbehåll om att SKO skall alltid vara redo med en gaffel att låna
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ut när han är i Smörjis ifall alla ordinarie saknas.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Klas Birkestål godtar förbehållen.

6.4. Val av Kassör
Oscar Robsarve läser upp rollbeskrivningen.
Antal sökande: 0
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Magnus Ramsköld nominerar klara öberg. Hon godtar ej.
Magnus Ramsköld nominerar Lovisa Suurwwe. Hon godtar inte
Kasper Georen nominerar Annie Persson. Hon godtar inte.
Lovisa Suurwwe nominerar Marcus Westman. Han godtar inte.
Carl Nesterud nominerar Ludvig Herneklint. Han godtar inte.
Malte Eriksson yrkar på att bordlägga valet av kassör till SM1.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
Henrik Larsson yrkar på att riva upp dagorningen i sysfte att lägga valet senare ikväll.
De två yrkandena diskuteras kort.

SM beslutade
att avslå yrkandet om att bordlägga valet av Kassör till SM1.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om att riva upp dagordningen.
Dagordningen rivs upp.
Henrik Larsson yrkar på att lägga valet av kassör efter valet av Dirre.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.
Punkt 6.4 Val av Kassör blir punkt 11.7 Val av Kassör.

Mötet går vidare till nästa punkt.

6.5. Val av Festledare
Henrik Larsson läser upp postbeskrivningen.
Antal sökande: 1
- Ruben von Winkelberg

Ruben von Winkelberg presenterar sig
Ruben von Winkelberg frågas ut
Ruben von Winkelberg diskuteras

SM beslutade
att genom acklamation välja Ruben von Winkelberg till Festledare.

Olivia Hallsten yrkar på förbehåll om att Festledaren måste ha rosa peruk på alla event, sitt-
ningar och dylikt .
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion
Votering om yrkandet sker genom handuppräckning.
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För: 13
Mot: ...mer än 13. Exakt 27.

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll

Saga berneryd yrkar på förbehåll om att Festledaren måste fixa discokula på alla sittningar.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Det har blivit mycket vamt i Smörjkammaren.
Oscar Held yrkar på öppen dörr när personval ej pågår.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

6.6. Val av Idrottsledare
Oscar Robsarve läser upp postbeskrivningen.
Anatal sökande: 0
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Jakob Bården nominerar Victoria Hjertberg och Lars Ryllander, de godtar!

Victoria Hjertberg och Lars Ryllander presenterar sig.
Victoria Hjertberg och Lars Ryllander frågas ut.
Annie Li yrkar på att det räcker med frågor.

SM beslutade
att bifalla yrkandet
Victoria Hjertberg och Lars Ryllander diskuteras.

SM beslutade
att genom acklamation välja Victoria Hjertberg och Lars Ryllander till Idrottsledare.

Saga Berneryd yrkar på förbehåll om att Idrottsledarna måste anordna en buggklass under
hösten som hålls av valfri dansare men helst från tv programmet Let’s Dance för extra ”åhh”
faktor.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Fanny yrkar på förbehåll om att Idrottsledarna ska anordna fler spaceade aktiviteter.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Fanny yrkar på förbehåll om att Idrottsledarna måste ha glittrig kaptensbindel.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
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SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll

Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att vid varje event som anordnas av IN skall ledarna bära
matchande outfits och alltid ankomma till dessa arm i arm sjungandes på någon sång
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Fanny yrkar på förbehåll om att göra ett åk i badkläder under nästa skidresa.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Magnus Ramsköld yrkar på förbehåll om att Eftersom Laserdom är ett typiskt Jippo, inte en
idrott, ska ett evenemang som innefattar detta enbart arrangeras av Idrottsnämnden om det sker
som ett samarbete med Jipponämnden.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Alexander Cenusa yrkar på förbehåll om att Lars måste bevisa att han bänkar 110 kg. Gyckel
på SAGA.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Daniel Oliveira Edmar yrkar på förbehåll om att Anordna vin/öl-marathon runt campus, typ
1 enhet/100-300 m
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion
Jacob Bården yrkar på att marathonet ska genomföras utanför men runt campus.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om att ändra förbehållet.

SM beslutade
att bifalla förbehållet med ändring.

Tom Göransson yrkar på förbehåll om att Idrottsnämnden ska anordna en beerpong-turnering
i backen på alpresan.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkande om förbehåll.

Ludvig Nordling yrkar på förbehåll om att Lars ska åka Vasaloppet och måste dokumentera
och sedan visa på SAGA2.

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

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll SM4/2122
Maj 2022
Sid. 12 av 81

Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Victoria Hjertberg och Lars Ryllander godtar sina förbehåll.

7. Hedersutmärkelser

Malte Eriksson tar ordet och berättar om de hedersutmärkelser som finns på sektionen

Guldnålen
Hedersutmärkelsen tilldelas av sektionsstyrelsen den eller de personer som genom sitt arbete på ett ut-
märkande sätt förädlat sektionen. Sektionsstyrelsen har i år haft äran att till dela följande medlemmar
guldnålen:

Abel Valko med följande motivering:
Abel Valko är enmedlem som varit mycket engagerad under sina år, han har också agerat ”bowlingstaket”
åt hela sektionen. Det går att alltid att fråga Abel! Han är inte rädd för att säga vad han tycker och
säga ifrån om han tycker något är fel. Han tar helt enkelt ansvar för hela sektionen.

Henrik Hedlund med följande motivering:
Henrik Hedlund är en medlem som gjort väldigt mycket på sektionen och framför allt inom Jubel-
spexet där han varit aktiv många gånger. Han är den medlem på sektionen som verkligen förkropps-
ligar ”STARKT ÄR VACKERT”.

Annie Persson med följande motivering:
Annie Persson har varit med i Jubelspexet, Valberedningen och Phöseriet. I det sistnämnda har hon
också tagit på sig ansvaret att nu vara chef, hon har dessutom suttit som Idrottsledare. Genom allt
detta engagemang som Annie har påvisat har Annie verkligen förädlat M-sektionen.

Henrik Larsson med följande motivering:
Henrik Larsson är en medlem som haft många ansvarsposter och genom detta förädlat sektionen till
det bättre. Han bryr sig om medlemmarna, men inte bara dem utan även vår lokal, han har visat på
stort Smörjiskurage och diskat åt mången maskinare.

Simon Stenberg med följande motivering:
Simon Stenberg har varit aktiv i mycket på sektionen, däribland har han suttit på diverse chefsposter,
så som C-Dekor, C-n0g och Förste Kastare. Han har genom detta visat på en lång och trogen tjänst
och väl värd en Guldnål.

G-klav
Hedersutmärkelsen G-klaven tilldelas en person som på ett lovvärt sätt verkat för musiklivet på sek-
tionen.
Sektionsstyrelsen har i år äran att tilldela William Jansson G-klaven.
Motiveringen för tilldelningen lyder:
William Jansson har verkligen på ett lovvärt sätt verkat för att många maskinare ska få en väldigt bra
smak på musiklivet. Han ställer alltid upp och har varit Discjockey vid ett flertal tillfällen. William
har dessutom producerat musik. Genom detta är William en värdig mottagare av G-klaven.

Hedersbägaren
Hedersbägaren är sektionens yttersta hedersutmärkelse och får aldrig vara tom på gasque!
Sektionsstyrelsen har beslutat att till dela Tobias Engwall hedersbägaren detta år, med följande
motivering:
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Tobias Engwall har varit otroligt aktiv inom M-sektionen. Han har varit med i Dekoren och nUppÖk
2019/2020. Sedan var han C-Dekor, med i Bussnämnden och nUppÖk 2020/2021. Nu senast har
han suttit som C-Mup, C-nUppÖk och Bussnämndens ordförande Busshusse. Tobias är verkligen en
medlem som visat stort engagemang och ansvar för sektionen, mer än vad som går att begära. Därför
har sektionsstyrelsen bestämt sig för att tilldela honom M-hedersbägaren.
STORT GRATTIS!

Vinprovarkommité
Filip Björklund är i datorn, i maskinen!!
Filip Björklund och Amanda Skärbo Jonsson tilldelas titeln som VPK-ledmöter utav av sektionssty-
relsen respektive nuvarande VPK.
SM jublar för VPK! och VPK jublar för SM!
”Killar ni får plats tre där inne! ” - Malte Eriksson.
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Jakob Bårdén nominerar Siri Mörén. Hon godtar.
Sofia Lagerwall nominerar Julia Rydén. Hon godtar.
Ellias Esseen nominerar Andréa Stafverfeldt. Andréa Stafverfeldt närvarar inte och kan därför inte
godta sin nominering.
Magnus Ramsköld nominerar Simon Stenberg. Han godtar.
Henrik Larsson nominerar Jonas Vendel. Han godtar.
Johan Rosén nominerar Magnus Ramsköld. Han godtar.
Kasper Georén nominerar Ellias Esseen. Han godtar.

Mötesordförande har blivit nominerad och bör därför inte moderera valet.
Jonas Vendel yrkar på att riva upp dagorningen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet.
Jonas Vendel yrkar på att skjuta in punkt 8 Val av Mötesordförande, punkt 9 Val av VPK samt punkt
10 Val av Mötesordförande innan punkten Personval 2 och alla efterföljande punkter. Punkten Per-
sonval 2 tar nummer 11.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

8. Val av Mötesordförande
Jonas Vendel nominerar Malte Eriksson till mötesordförande.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att välja Malte Eriksson till mötesordförande.

9. Val av Vinprovarkommité
Siri Mörén presenterar sig.
Siri Mörén frågas ut.

Ronja Fallenius yrkar på att stryka individuell diskussion av kandidaterna och hålla den direkt efter
deras utfrågande istället.

SM beslutade
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att bifalla yrkandet.

Malte Eriksson yrkar på att gå tillbaka till början av punkten så att en person kan nomineras som
inte befann sig i rummet vid det fria nomierandet.

SM beslutade
att avslå yrkandet.

Julia Ryden presenterar sig.
Julia Ryden frågas ut.

Simon Stenberg presenterar sig.
Simon Stenberg frågas ut.

Jonas Vendel presenterar sig.
Jonas Vendel frågas ut.

Magnus Ramsköld presenterar sig.
Magnus Ramsköld frågas ut.

Ellias Esseen presenterar sig.
Ellias Esseen fråga ut.

Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Siri Mörén.
Hogo syr.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Julia Rydén.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Simon Stenberg.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Jonas Vendel.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Magnus Ramsköld.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om Ellias Esseen.
Malte Eriksson öppnar upp för diskussion om alla kandidaterna mot varandra.

Johan Rosén yrkar på sluten omröstning.
Förberedande votering hålls.

Ingen når egen majoritet och huvudvotering öppnas mellan en nominerad och Simon Stenberg.

Slutgiltig votering, Simon Stenberg mot avslag.

SM beslutade
att välja Simon Stenberg.

Ny huvudvotering öppnas upp för att välja den andra posten till VPK.
Kassören viskar starka åsikter.

Valet går till huvudvotering mellan Siri Mörén och en annan nominerad.

Slutgilltig votering, Siri Mörén mot avslag.

SM beslutade
att välja in Siri Mörén i VPK.

SM jublar för VPK! och VPK jublar för SM!

10. Val av Mötesordförande
Malte Eriksson nominerar Jonas Vendel.
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Diskussion om

SM beslutade
att välja Jonas Vendel till mötesordförande.

11. Personval 2

11.1. Sexmästare
Sexmästeriet valbereds inte.
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Linnéa Berggren nominerar sig själv, Ronja Fallenius, Robin Berggren, Johanna Abrahamsson,
Joel Alvarsson och Ullrika Toftered.
Fredrik Johansson nominerar sig själv, Saga Stenberg och Sara Tegström.

Linnéa Berggren Ronja Fallenius, Robin Berggren, Johanna Abrahamsson, Joel Alvarsson och
Ullrika Toftered presenterar sig.
Linnéa Berggren Ronja Fallenius, Robin Berggren, Johanna Abrahamsson, Joel Alvarsson och
Ullrika Toftered frågas ut.

Fredrik Johansson, Saga Stenberg och Sara Tegström presenterar sig.
Fredrik Johansson, Saga Stenberg och Sara Tegström frågas ut.

Linnéa Berggren Ronja Fallenius, Robin Berggren, Johanna Abrahamsson, Joel Alvarsson och
Ullrika Toftered diskuteras.
Fredrik Johansson, Saga Stenberg och Sara Tegström diskuteras.

Kl 23:08, kassören visar en gullig hundvideo för koordinatorn.

Hugo Erixon yrkar på streck i debatten.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

Talarlista upprättas. Noll personer på talarlistan.
Diskussionen är slut.

Oscar Robsarve yrkar på sluten omröstning.

Jonas Vendel tycker om att banka!

Malte Eriksson sakupplyser om hur parlamentarisk röstningsmetod fungerar.

SM beslutade
att välja Linnéa Berggren Ronja Fallenius, Robin Berggren, Johanna Abrahamsson, Joel
Alvarsson och Ullrika Toftered.

Jesper Frisk yrkar på förbehåll om att Johanna och Robin söker som huvudsökande
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att Sexmästeriet ska bära hjärtan på sånna där diadem
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion
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SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll

Sexmästeriet godtar förbehållen.
SM jublar för Sexmästeriet! och Sexmästeriet jublar för SM!

11.2. Val av Jippomästare
Oscar Robsarve läser upp önskad profil.
Antal sökande:
- Alexander Cenusa

Alexander Cenusa presenterar sig.
Alexander Cenusa frågas ut.

It’s the motion of the ocean ;)

Alexander Cenusa diskuteras.

SM beslutade
att välja Alexander Cenusa till Jippomästare genom acklamation.

Tom Göransson yrkar på förbehåll om att Jipponämnden ska traditionsenligt bära propeller-
kepsar, som med fördel kan dekoreras med glitter.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att Jippomästaren måste sy på en maracas på fracken så
det låter rejält. Gärna i massor av färger.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Lars Rylander yrkar på förbehåll om att Alex ska ta reda på det bästa kebabsåsreceptet, göra ett
gyckel till Saga 1 där han gör såsen och dela receptet med sektionen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Magnus Ramsköld yrkar på förbehåll om att Jippos bjällror är ikoniska och hjälper sektionens
medlemmar att höra när Jippo är ute och går, därför bör Alex omvärdera storleken på bjällrorna
så det hörs STARKT och VACKERT
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Jippomästaren godtar förbehållen.

11.3. Val av Surströmmingsakademiker
Oscar Robsarve läser upp postbeskrivningen.

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

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll SM4/2122
Maj 2022
Sid. 17 av 81

Antal sökande: 1
- Frida Nilsson

Frida Nilsson presenterar sig.
Frida Nilsson frågas ut.
Frida Nilsson diskuteras.

SM beslutade
att välja Frida Nilsson till Surströmmingsakademiker.

Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att Surströmming ska konsumeras i ett surströmmingre-
laterat gyckel under valfritt SAGA.
Marcus Haeggman yrkar på att ändra yrkandet om förbehåll till att gycklet ska vara förinspelat.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om ändring i förbehållet.

SM beslutade
att bifalla förbehållet med ändring.

Oscar Held yrkar på förbehåll om att Surströmmingsakademikern måste anordna ett skifte.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Som den matpionjären hon är ska surströmmingsaka-
demikern försöka skapa Sötströmming.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Surströmmingsakademikern godtar förbehållen.
SM jublar för Surströmmingsakademikern! och Surströmmingsakademikern jublar för SM!

11.4. Val av Lysmask
Oscar Robsarve läser upp postbeskrivningen.
Antal sökande: 1
- Theo Zemack

Theo Zemack presenterar sig.
Theo Zemack frågas ut.
Theo Zemack diskuteras.

SM beslutade
att välja Theo Zemack till Lysmask.

Elsa Åkesson yrkar på förbehåll om att Lysmasken ska göra live-gyckel på SAGA där han gör
masken på ett LYSANDE sätt (upp för tolkning)
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
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SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Theo Zemack godtar förbehållet.

11.5. Val av Tomteföräldrar
Oscar Robsarve läser upp postbeskrivningen.
Antal sökande: 2
- Wilmer Nord Hanna Beatty
- Alva Dunne, Niklas Westberg, Robin Gunnarsson (huvudsökande Niklas)

Wilmer Nord och Hanna Beatty presenterar sig.
Wilmer Nord och Hanna Beatty frågas ut.

Alva Dunne, Niklas Westberg och Robin Gunnarsson presenterar sig.
Alva Dunne, Niklas Westberg och Robin Gunnarsson frågas ut.

Wilmer Nord och Hanna Beatty diskuteras.
Alva Dunne, Niklas Westberg och Robin Gunnarsson diskuteras.

Carl Nesterud yrkar på streck i debatten

SM beslutade
att bifalla
Talarlista upprättas:
- Anna Oldenstam
- Ellias Esseen
- Ludvig Nordling
- Luca Sterpu

Var och en talar i tur och ordning.

Hugo Erixon yrkar på sluten omröstning.

SM beslutade
att välja Wilmer Nord och Hanna Beatty till Tomteföräldrar.

Siri Mörén yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska bära foppatofflor under hela mot-
tagningen!!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Siri Mörén yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska visa upp gyckel på n0g!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Siri Mörén yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska bära tannenbaums på sina frackar!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.
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Siri Mörén yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska dela på en slickback med sina
tomte gammelföräldrar vid valfritt tillfälle � 
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Astrid Bäckström yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska fixsa ett dunder skifte under
hösten.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Tomteföräldrarna ska sprida julanda genom att sätta
upp mistlar i smörjis runt jul!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Tomteföräldrarna godtar förbehållen.

11.6. Val av Directeur
Oscar Robsarve läser upp postbeskrivningen
Antal sökande: 1
- Tobias Engwall Linnéa Berggren

Tobias Engwall Linnéa Berggren presenterar sig.
Tobias Engwall Linnéa Berggren frågas ut.
Tobias Engwall Linnéa Berggren diskuteras.

SM beslutade
att välja Tobias Engwall Linnéa Berggrentill till Spexdirecteurer genom acklamation.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Eftersom det inte finns någon mer ikonisk duo än
Chirre med Dirre bör Directeurerna under spexträffar bjuda spexet på chips!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Om det är något dirrarna kan sedan innan är det att
bygga! Därför känns det ju rimligt att de till varje spexfest måste ta med sig något NYTT (och
egenbyggt såklart) som de använder som stolar!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att ”Tobbes motorik har ifrågasatts under det senaste spex-
året. Detta kan inte tillåtas då dirrarna har HELA SPEXET i deras händer! Därför bör Tobbe
någon gång under spexåret uppvisa hur stabil han nu är genom att uppvisa ett gyckel där han
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bygger, eller åt minståne försöker bygga–ett korthus.”
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Tobbe är musikalisk på fler sätt än spexlåtar, och inget är
mer spännande än någons förflutna! Tobbe bör därför under spexåret i valfritt gyckel inkludera
minst trettio (30) sekunder från egen vald ”Giffel Gang” video. Föreslagsvis en del där Tobbe
rappar!
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Ylva Öman yrkar på förbehåll om att Då de senaste tre spex-märkena varit svåra att sy ska
directeurerna ha en diskussion med preko om fördelarna med langetterad kant på märken.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att avslå yrkande om förbehåll.

Lovisa Suurwee yrkar på förbehåll om att Ska fixa ett CG-skifte.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Simon Bäckström yrkar på förbehåll om att De måste anordna ett episkt skifte med CG.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Lovisa Suurwee och Benjamin Radonné yrkar på förbehåll om att Byta kläder en dag på spex-
veckan.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Oscar Held yrkar på förbehåll om att Det är bra för hela spexet att bli bekväma med och lita
på dirrarna. Dirrarna måste därför besöka minst en spexgrupp i veckan och då delta i deras
aktiviteter.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Lovisa Suurwee yrkar på förbehåll om att På alla spexfester ha en banger outfit
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.
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SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Lars Rylander yrkar på förbehåll om att Dirrarna måste hålla i en station på idrottsdagen.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att avslå yrkandet om förbehåll.

Lovisa Suurwee yrkar på förbehåll om att Dirrarna ska gyckla om att de kan alla spexarnas
namn
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Lovisa Suurwee yrkar på förbehåll om att Tobbe är en fantastisk låtskrivare och ska därför
skriva en bangerduett som det radarparet dom är.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet om förbehåll.

Dirrarna godkänner förbehållen.

11.7. Val av Kassör
Jonas Vendel öppnar upp för fri nominering.
Henrik Larsson nominerar Ludvig Dagberg. Han godtar inte nomineringen.
Malte Eriksson yrkar på att bordlägga valet av Kassör till nästa SM.
Jonas Vendel öppnar upp för diskussion.

SM beslutade
att bifalla yrkandet.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Kontroll av antalet närvarande
Antal närvarande medlemmar: 46

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas 01:28 .
SM sjunger ”Hela M” starkt och vackert.
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Jonas Vendel, Mötesordförande Carl Nesterud, Sekreterare

Ellias Esseen, Justerare Hugo Erixon, Justerare
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Bilagor:

1. Närvarolistor
Kontakta styrelsen@maskinsektionen.se för att erhålla närvarolistorna från SM4.

2. Propositioner
Kontakta styrelsen@maskinsektionen.se för att erhålla propositionerna i orginal, se annars handling-
arna nedan.

3. Förbehåll
Kontakta styrelsen@maskinsektionen.se för att sammanställd lista över förbehåll.

4. Möteshandlingar

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

http://www.maskinsektionen.se


HANDLINGAR SM4



Handlingar SM4
10 maj 2022
Sid. 2 av 58

Innehåll

1. Föredragningslista

2. Proposition om Mottagningsbudget

3. Proposition om Stadgeändring om justerande av protokoll

4. Proposition om Åtgärd mot tysta avhopp

5. Proposition om Återinförande av alumniförening

6. Proposition om Permanentandet av KLiRR

7. Proposiiton om Mäteorolog

8. Valhandlingar

9. Mottagningsbudget 2022
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VINTER-SM 22/09/17 - MASKINSEKTIONEN
Under Sommar-SM kommer sektionen välja Näringslivsnämndens ordförande (NNO),
Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO), Surströmmingsakademiker (SA), Lysmask,
Jippomästare, Idrottsledare, Festledare, Tomteföräldrar, Kassör (Styrelsen), samt Direc-
teurer



Föredragningslista SM 4/1819
September 2022
Sid. 2 av 3

Föredragningslista

Mötets art: SM 4
Datum: Tisdag 17 September 2022
Tid: 17:17
Plats: Smörjkammaren

1. Formalia

1.1. Mötets högtidliga öppnande

1.2. Val av mötesordförande

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare

1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande

1.5. Adjungeringar

1.6. Kontroll av antalet närvarande

1.7. Fastställande av föredragningslista

1.8. Protokollets justerande

1.9. Mötets längd

2. Val av Majsan

3. Rapporter

3.1. Tekniska Högskolans Studenkår (THS)

3.2. Styrelsen

3.3. Kassören

3.4. Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG)

3.5. Studienämnden

3.6. Kårfullmäktige

3.7. KLiRR

3.8. Valberedningen

4. Revisorernas punkt

5. Propositioner

5.1. Mottagningsbudget

5.2. Stadgeändring justering av protokoll

5.3. Åtgärd mot tysta avhopp

5.4. Återinförande av alumniförening

5.5. KLiRR
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Sid. 3 av 3

5.6. Mäteorolog

6. Personval 1

6.1. Val av Näringslivsnämndens ordförande

6.2. Val av Valberedning

6.3. Val av Smörjkammarnämndens ordförande

6.4. Val av Kassör

6.5. Val av Festledare

6.6. Val av Idrottsledare

7. Hedersutmärkelser

8. Personval 2

8.1. Val av Sexmästeri

8.2. Val av Jippomästare

8.3. Val av Surströmmingsakademiker

8.4. Val av Lysmask

8.5. Val av Tomteföräldrar

8.6. Val av Directeur

9. Övriga frågor

10. Kontroll av antalet närvarande

11. Mötets avslutande
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Proposition om Mottagningsbudget
2022-05-17
Sid. 1 av 1

Proposition - SM4 2022-05-17
Proposition om Mottagningsbudget
Bakgrund

Årets Mottagningsbudget är väldigt mycket i linje med tidigare års budget. Det som är annorlunda är att vi
har synliggjort många kostnader vilket lett till ett stort negativt resultat. Detta är inget konstigt och jämfört
med hur mycket Mottagning 2021 gått över budget är årets Mottagning billigare. Vi har stänkt kostnader
så mycket vi kan samt höjt priserna på samtliga nØllans event och har en högre kollekt än vanligt.

Mottagningen är bland det viktigaste sektionen genomför. Det ger nØllan möjligheten att knyta starka band
till sin mednØllan som gör att fler väljer att stanna då det finns ett starkt nätverk runtomkring som kan
hjälpa. Det andra Mottagningen gör är att gör nØllan mycket intresserad av att söka sig till sektionen som
gör att vi har en stark och livskraftig sektion som ständigt föryngras.

Motion

Sektionsstyrelsen yrkar därför på:

att - Sektionsmötet antar budgeten enligt bilaga.

Stockholm, 2022-02-18

Sektionsstyrelsen genom
Marcus Haeggman

Kassör
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Stadgeändring justering av protokoll
2022-05-17
Sid. 1 av 1

Proposition - SM4 2022-05-17
Stadgeändring justering av protokoll
Bakgrund

Idag lyder stadgarna att justering av sektionsmötesprotokollet ska anslås sju dagar innan justeringen äger
rum, samt att protokollet i justerat skick ska tillsändas kårstyrelsen senast 14 dagar efter sektionsmötet. Juste-
ringsmötet finns till för att sektionens medlemmar ska hamöjlighet att närvara vid justeringen och inkomma
med åsikter om protokollets utförande och innehåll. De 14 dagarna för protokollets senaste tillsändande
till kårstyrelsen är reglerade i THS Stadgar och kan inte ändras av Maskinsektionens Sektionsmöte. De sju
dagarna för anslag av justeringsmöte finns ej i THS styrdokument (varken stadgar eller reglemente).

Det nuvarande regelverket gör att protokollet tidigast kan justeras åtta dagar efter sektionsmötet, och utrym-
met för att genomföra justeringen blir då smal. På dessa sex dagar mellan tidigast och senast möjliga datum
för justeringsmöte ska en tidpunkt finnas då sekreterare, sammanträdesordförande och de två justerarna alla
kan träffas. Det är oftast problemfritt men inte alltid.

Skulle den undre gränsen för när sektionsmötesprotokollet tidigast får justeras sänkas skulle det öka utrym-
met för när justeringsmötet kan hållas och ge utökad frihet för de justerande. Det skulle också göra det
möjligt att snabbare verkställa Sektionsmötets beslut.

För att avsluta vill jag också lyfta fram att Sektionsmötet ofta hålls veckan innan tentaperiod börjar, och
många framtida protokolljusterare kommer att uppskatta att kunna spurta fram ett justerat protokoll och
inte behöva ta tid från tentaperioden till den byråkratiska delen av sektionslivet.

Motion

Styrelsen yrkar därför på:

att - Maskinsektionens stadgar §2.5.1 ändras från:
Vid sektionsmöte ska minst beslutsprotokoll föras och detta ska justeras av sammanträdesordföran-
den jämte två av mötet utsedda justeringsmän. Tid och rum för justeringen ska anslås enligt §2.1.4
senast 7 dagar innan. Protokoll ska i justerat skick anslås enligt §2.1.4 samt tillsändas kårstyrelsen
senast 14 dagar efter mötet.

till:
Vid sektionsmöte ska minst beslutsprotokoll föras och detta ska justeras av sammanträdesordföran-
den jämte två av mötet utsedda justeringsmän. Tid och rum för justeringen ska anslås enligt §2.1.4
senast 2 dagar innan. Protokoll ska i justerat skick anslås enligt §2.1.4 samt tillsändas kårstyrelsen
senast 14 dagar efter mötet.

Stockholm, 2022-02-18

Sektionsstyrelsen genom
Carl Nesterud
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Proposition om Åtgärd mot tysta avhopp
2022-05-17
Sid. 1 av 1

Proposition - SM4 2022-05-17

Proposition om Åtgärd mot tysta avhopp
Bakgrund

Under föregående verksamhetsår har förtroendevalda som inte haft möjlighet att genomföra sina uppdrag
fallit mellan stolarna. Personer som inte längre vill genomföra sitt uppdrag, ska entlediga sig själva, och då
detta inte sker bör personen misstroendeförklaras, en åtgärd som tyvärr är underutnyttjad inom sektionen.
I förekommande fall blir poster vakanta i det tysta, och uppdraget kopplat till posterna blir outfört, något
som riskerar att påverka sektionen mycket negativt. För att underlätta MLG-ordförandes (vices) upptäckan-
de av detta fenomen, kan en starkare närvaroplikt i MLG införas. Frånvaro utan skäl blir då anledning till
uppföljning, under vilken tysta avhopp kan upptäckas, och adekvata åtgärder sättas in.

MLG, Maskins Ledningsgrupp, har under året haft styrdokumentsenliga möten, men uppslutningen och
syftet för respektive möte har varit inkonsekvent. För att öka meningsfullheten för MLG-mötenena ämnar
påklivande styrelse att som komplement till infopunkterna på MLG-mötena att hålla utbildningar och/eller
workshops.

Motion

Sektionsstyrelsen yrkar därför på:

att - ändra punkt 8.6 i Praxis från,
8.6. Ledamöter ur styrelsen ska närvara och är ansvariga och sammankallande för MLG:s fyra under-
grupper.

till,
8.6. Ledamöter ur styrelsen ska närvara och är ansvariga och sammankallande för MLG:s fyra under-
grupper. Samtliga kallade MLG-medlemmar ska närvara vid MLG:s möten.

Stockholm, 2022-02-18

Sektionsstyrelsen genom
Johan Widmark

Ledamot
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2022-05-17
Sid. 1 av 1

Proposition – SM4 2022-05-17

Återinförande av alumniförening

Bakgrund
På SM1 2018 röstades det igenom att vi skulle införa en alumniförening på Maskinsektionen. Det hölls
också en namntävling och det vinnande bidraget var “M-eritus”. Tyvärr så rann verksamheten och
införandet ut i sanden. Så nu gör vi ett nytt försök!

Andra sektioner på KTH har alumniföreningar mer etablerade och tanken förra gången som detta
infördes på Maskinsektionen var att vi såklart också borde göra något likande. En förening som anordnar
event som gör att maskinare kan komma i kontakt med personer som är ute i arbetslivet.

Tanken är att alumniföreningen införs som en förening och leds av M-eritus ordförande. Denna person
ansvarar för att det sker event under året där nuvarande studenter kan få möjligheten att träffa gamla
maskinare. Ordföranden ska också sköta kontakten med KTH Alumni som har registret över alla alumner
kopplade till maskin. Detta innebär också att vi själva inte behöver ha en lista över alumner utan KTH
hjälper till med det! De ansvarar också för att skicka ut information till alumner.

Förra gången föreningen infördes så lades också ett regeldokument för alumniföreningen fram. Detta
tänker styrelsen fortfarande är relevant fast med lite förändringar. Se bilagan till propositionen.
Dokumentet kan göras till en Alumnipolicy som sedan föreningen enligt praxis ska följa.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att
Det som beslutades SM1 verksamhetsåret 18/19 stryks.

att

I praxis lägga till enligt nedan:

4.2.12 M-eritus ordförande (Medium)
- är ansvarig för alumniverksamheten på sektionen
- ansvarar för M-eritus budgeterade medel.

6.9 Maskinsektionens alumniförening (M-eritus)
6.9.1 M-eritus verksamhets år är 1 Januari till 31 December
6.9.2 M-eritus leds av M-eritus ordförande som kallas för Medium. Detta p.g.a. att positionen innebär att vara
kontakten mellan nuvarande teknologer och livet efter detta.
6.9.3 M-eritus ordförande ansvarar för att nuvarande teknologer vid M-sektionen och alumner kan träffas.
6.9.4 Föreningen ska verka för att ge nuvarande teknologer vid M-sektionen kontakt med alumner från
Maskinsektionen samt ge alumner en koppling till sektionen.
6.9.5 Föreningen skall följa dokumentet "Policyn för alumniföreningen M-eritus".

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress: Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm 802010-5246
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Signatur

Oskar Dubeck, Stockholm, 2022-04-30
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Proposition om Införande av KLiRR som permanent nämnd
2022-05-17
Sid. 1 av 1

Proposition - SM4 2022-05-17
Proposition om Införandeav KLiRR sompermanent nämnd
Bakgrund

Maskinsektionen växer så det knakar och med det ökar ansvaret. Under året har ett pilotprojekt genomförts
där en projektgrupp tagits ut som stöttar Kassören i sitt arbete. Detta har lett till en minskad belastning på
Kassören och förhoppningsvis sänkt tiden det kommer ta att presentera ett bokslut. Denna projektgrupp har
arbetat under samma premisser som en nämnd och således efter detta provår ser vi att det skulle vara mycket
förmånligt att fortsätta med en arbetsgrupp som stöttar Kassören. För att undvika några av de problem vi
förutspår bör KLiRR ha två rekryteringsperioder, likt KBM och av samma anledning, för att garantera att
man bibehåller kunskap på Kristina funktioner så man inte måste börja på nytt varje verksamhetsår.

Motion

Sektionsstyrelsen yrkar därför på:

att - ändra följande paragrafer i praxis och lägga till:
5.15 Kassörens Lag inom Redovisning och Revistion (KLiRR)

5.15.1 Verksamhetsår 1 juli till 30 juni
5.15.2 Kassören är ordförande och har ansvar för budgeterade medel samt kan utse en intern

chef, så kallad Kamrer.
5.15.3 KLiRR har till uppgift att stötta Kassören med bokföring av sektionens ekonomiska

verksamhet samt övriga Kassörsrelaterade uppgifter.
5.15.4 KLiRR har två rekryteringsperioder. En under vårterminen samt en under hösttermi-

nen. Under vårterminen rekryteras halva gruppen och under påföljande hösttermin rekryteras andra
halvan. De som har rekryterats under vårterminen har som verksamhetsår 1 januari till 31 december.
De som har rekryterats under höstterminen har som verksamhetsår 1 juli till 30 juni

Stockholm, 2022-05-17

Sektionsstyrelsen genom
Marcus Haeggman

Kassör
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2022-05-17
Sid. 1  av 1

Proposition – SM4 2022-05-17

Mäteorolog - för ett måttfullt Maskin

Bakgrund

Under flera år har Kungliga Maskinsektionen gjort som många andra: handlat på samma butiker som andra, tittat på
samma Tv-kanaler som andra och använt samma måttsystem som andra. Men det är nya tider och Kungliga
Maskinsektionen har vuxit ur den vanliga mallen och måste nu omdefiniera det vi anser normalt. Till och med
Bergsmännen har börjat med det Metriska systemet.

I vanliga fall premierar Kungliga Maskinsektionen sans och standardiserade system, men det finns begränsningar i
Franska uppfinningar. Drastiska brister kräver drastiska förändringar. Därför behöver vi omdefiniera vad som är
måttfullt.

Motion
Styrelsen yrkar därför på:

att

lägga till följande punkt i Praxis:  4.1.22 Mäteorolog
- är en teknolog vid Kunlgiga Maskinsektionen som är ansvarig för att genomföra de Kungliga

mätningarna. Mäteorologen väljs på något av vårterminens SM.
- ansvarar för att leda, kontrollera och protokollföra de Kungliga Mätningarna, vilka regleras i den

Kungliga Mätpolycin.
- ansvarar för att uppdatera den Kungliga Enhetskonverteraren i den Kungliga Mätpolycin.
- ska verka för måttfullhet på sektionen.
- ska skicka den uppdaterade Mätpolycin med frankerat brev till samtliga Maskinsektioner i

Konungariket Sverige, samt Smørekoppen, i Kongliga Riket Norge.

Styrelsen genom,

Johan Widmark, Stockholm, 2022-05-17
Ledamot
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

VALHANDLINGAR

Valberedningen

Sammansättning

Valberedningen för verksamhetsåret 2021/2022 tillsattes under SM4 20/21, och utökades under SM1
21/22, efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Sara Flodin, M16
Tilda Byrstedt, P18
Oskar Robsarve, M18
Ebba Nauwelaerts de Agé, M20
Anni Li, M20
Henrik Larsson, M19

Till sammankallande för Valberedningen valdes Sara Flodin på SM4 20/21.

Arbetssätt
Inför urvalet av föreningsordförande har Valberedningen granskat befintliga intervjuunderlag och
kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts
behövligt. Nytt Material Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla
sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden.

Ansökningsperioden för posterna var mellan 12/12 och 26/12 2021. Information kring valen nådde ut till
sektionens medlemmar via:

● Maskinsektionens Facebook sida

● Maskinsektionen Instagram

Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär i podio. Det har där varit möjligt att
nominera en kandidat anonymt. Ansökningar utan någon kontaktuppgift har inte behandlats. Efter
ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer
samt talat med referenser vid behov.

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter
Valberedningen 802010-5246 Valberedningen valberedningen@m.kth.se
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Sida
2022-01-18 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 1 (20)



Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Näringslivsnämndensordförande (NNO)

Önskad profil
Näringslivsnämndens  ordförande (NNO)  tillsätter och leder Näringslivsnämnden som har i   uppgift  att
leda  sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare
varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen  om  att  vara  en  naturlig  nätverkare. Uppgifterna består i
att knyta nya kontakter, koordinera spons- och eventsälj, planera och genomföra evenemang.
Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa
att såväl studenter som företag är nöjda. NNO sitter även med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG)
tillsammans med ordförande i övriga nämnder.

Till posten som NNO söker Valberedningen någon som brinner för och ser vikten av att leda sektionens
näringslivsverksamhet. Valberedningen ser även tidigare ledarerfarenhet som meriterande dock ej
nödvändigt.

Sökande
Totalt antal sökande: 0

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter
Valberedningen 802010-5246 Valberedningen valberedningen@m.kth.se
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Sida
2022-01-18 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 2 (20)



Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Smörjkammarnämndens ordförande (SkO)

Önskad profil
Smörjkammarnämndens ordförande (SkO) tillsätter och leder Smörjkammarnämnden (SkN) som är
ansvarig för den fysiska miljön i Maskinsektionens sektionslokal. SkO agerar Maskinsektionens
skyddsombud och ansvarar för SkN’s budgeterade medel. Andra arbetsuppgifter som posten är ålagd är
uthyrning av sektionslokalen och bör även se till att SkN består av minst en representant från varje årskurs.
SkO sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i övriga nämnder.
Till posten som SkO söker Valberedningen en person som är initiativtagande och känner sig bekväm med
praktiskt arbete. Kandidaten bör ha en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att
Maskinsektionens sektionslokal ska fortsätta att vara en trevlig plats att vistas på.

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Klas Birkestål

Klas Birkestål
Intervjuad av: Tilda Byrstedt, Oskar Robsarve

Personligt brev

Hej SM!

Jag heter Klas Birkestål och avslutar mitt tredje år på maskin till sommaren. Två av mina tre år på maskin
har förgyllts av att vara med i smörjkammarnämden. Utöver detta roliga uppdrag har jag också varit
delaktig i mottagningen som n0g och ska även vara delaktig som n0g kommande mottagning. Så ofta jag
kan försöker jag komma ut i naturen då jag alltid har uppskattat friluftslivet, men gillar minst lika mycket
att arbeta med lödkolv och skruvdragare.

Under min tid på sektionen har jag hunnit utveckla en väldigt speciell relation till smörjis och har njutit
att vara med att förvalta och utveckla vår sektionslokal. Jag hoppas nu att få vara med och göra det ett
tredje år som SkO.

Men vad skulle SkN vara utan de härliga människorna som är med. Mitt mål är att få ihop ett härligt,
blandat gäng från så många årskurser som möjligt för att höra vad som kan göras för att förbättra
smörjis. Några sätt som jag personligen tror skulle göra smörjis snäppet ännu lite bättre är att införskaffa
nya bord, hitta på något nytt där det gamla runda bordet stod och slutföra arbetet med M-
skylten utanför smörjis. Men framför allt tror jag på att vara lyhörd och lyssna vad ni, alla
sektionsmedlemmar, tycker och tänker.

Jag lovar att inte borra i några elledningar!
Klas Birkestål

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter
Valberedningen 802010-5246 Valberedningen valberedningen@m.kth.se
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Sida
2022-01-18 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 3 (20)



Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Valberedningens beskrivning
Klas går sitt tredje år på maskinprogrammet och har under sina år på maskinsektionen varit medlem i
smöjrkamarnämnden i två år samt varit med i mottagningen. Innan han påbörjade sina studier var han
verksam inom militären där han även under en period var gruppledare. Klas trycker på vikten av att vara
lyhörd för alla sektionsmedlemmars vilja och behov. Han beskriver även vikten av en blandad grupp för att
öka möjligheterna att lyssna in dessa åsikter.

Valberedningens utlåtande
Klas visar ett stort driv för att förbättra vår sektionslokal, både den fysiska miljön men även hur vi bokar
den, och tar upp olika konkreta idér på hur detta kan göras. Vidare har Klas insyn i vad rollen innebär och
det ansvar den bär med sig och har varit i kontakt med tidigare SkO. Han lägger stor vikt vid säkerhet och
ger intrycket av att kunna hantera rollen som skyddsombud mycket bra. Han visar även på bra strategier
för kontakt med Akademisk hus. Vidare värnar Klas om att skapa en blandad grupp där alla trivs.

Valberedningen väljer därför att förorda Klas till rollen som Smörjkammarnämndens ordförande.

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter
Valberedningen 802010-5246 Valberedningen valberedningen@m.kth.se
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Sida
2022-01-18 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 4 (20)



Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Surströmmingsakademikern (SA)

Önskad Profil

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Frida Nilsson

Frida Nilsson
Intervjuad av: Sara Flodin, Henrik Larsson

Personligt brev
Halloj underbara Maskinare!
Nu går jag mitt andra år på maskin och har blivit helt såld på allt vad det innebär. MSN ligger mig nära
hjärtat, ett fantastiskt koncept som finns för att sprida kulinarisk glädje. Mina tidigare maskinengagemang:
Skådis, Studienämnden, Regissör och så klart MSN. Jag söker surströmmingsakademikern för att jag vill,
med en grupp fylld av nyfikna matglada maskinare, hålla uppe intresset för att testa nya smaker. Dessa må
inmundigas i glada vänners sällskap och vem vet, kanske blir det också lite hot sauce.

Må lökarna en dag gråta
Frida

Valberedningens beskrivning
Frida går andra året på KTH och har under sin tid varit aktiv i Jubelspexet, Studienämnden och MSN.
Frida har under det detta läsår varit regissör och säger själv hur mycket hon brinner för spexet. Hon har ett
stort intresse för kultur och teater och flyttade till Stockholm delvis av den anledningen.

Frida har en kärlek till MSN och vill driva nämnden med fler interna häng och uppmuntra nyfikenhet
inom gruppen. Hon ser potential till att göra nämnden mer känd på sektionen och vill ha med fler
okonventionella livsmedel/rätter - som när nämnden startades. Frida tycker om chefsrollen och att få
peppa sin egen grupp. Hon ser gärna att gruppen själva får komma med idéer för att låta dem vara med
och utveckla gruppen framåt.

Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser Frida väl insatt i vad rollen som SA innebär och att hon har drivet att utveckla
nämnden samtidigt som hon vill knyta tillbaka till nämndens rötter.

Valberedningen väljer därför att förorda Frida till rollen som SA.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Lysmask

Önskad Profil
Lysmasken leder och tillsätter Skärmnämnden (SkärmN) som är ansvariga för den gamla
Stureplansskärmen som huseras i Smörjkammaren. I det kontinuerliga arbetet ingår att underhålla
skärmen och att assistera sektionen i att programmera den. Eftersom användningsområdena för skärmen
är nästintill oändliga innebär rollen mycket frihet. Till posten som Lysmask söker Valberedningen en idérik
person som är organiserad och intresserad av teknik och programmering. Tidigare ledarerfarenhet är
meriterande.

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Theo Zemack

Theo Zemack
Intervjuad av: Anni Li, Ebba Nauwelaerts de Agé

Personligt brev
Tjaba SM!
Jag heter Theo och går mitt tredje år på maskin. Under mina år här har jag gjort lite allt möjligt på
sektionen. Jag har bland annat varit med i bussnämnden i två år, varav ett år som busshusse. Jag har även
phöst lite, varit med i studienämnden och spexet. Förra året startade jag också maskins F1 förening.

Jag söker lysmask för att jag tycker det är synd att skärmen inte används så mycket som den hade kunnat
göra. Ett av mina mål är att göra det lättare att beställa animationer men också att göra nämnden mer
synlig så folk vet att skärmen finns där. Projektorn i smörjis är trasig, och jag skulle vilja ansvara för att
fixa det. Mitt mål är att se till så att den funkar som den ska och att adaptrar och sånt finns där.

De va allt för mig! Hejdå

Valberedningens beskrivning
Theo går sitt tredje år på maskinteknik och söker nu Lysmask. Tidigare på sektionen har han varit med
Bussnämnden varav ett år som Busshusse. Han har även varit med i Studienämnden, Jubelspexet och även
Mottagningen. Theo var även med och startade F1 föreningen. Theo upplevs att vara målmedveten
genom att vara insatt i de problem som existerar och villig att lösa dem.

Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Theo tar upp relevanta punkter och förbättringsområden som han vill sträva
mot. Med de lärdomar han har som Team Principle är han medveten om de problem som projektorn och
skärmen har. Valberedningen anser även att han har relevanta erfarenheter som krävs för att leda en
nämnd.

Valberedningen väljer därför att förorda Theo till Lysmask.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Jippomästare

Önskad profil
Jippomästaren tillsätter och leder Jipponämnden (JN) som har som syfte att roa och glädja sektionens
studenter med diverse jippon. JN har även som uppgift att värna om Maskinsektionens studentikosa
traditioner. Jippomästaren sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med
ordförande i övriga nämnder.

Till posten som Jippomästare söker Valberedningen en kandidat som är organiserad och besitter en
förmåga att motivera och engagera en grupp. Valberedningen ser gärna att kandidaten har konkreta idéer
för vilka jippon som kan komma att utföras och mål för hur Jipponämnden ska utvecklas det kommande
året. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inget krav.

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Alexander Cenusa

Alexander Cenusa
Intervjuade av: Sara Flodin, Henrik Larsson

Personligt brev
Hej!
Jag heter Alexander Cenusa och söker till nästa läsår Jippomästare. Efter ett exemplariskt arbete av
Tom Göransson detta året har jag blivit inspirerad till sätta min prägel på Jippogruppen och dess
events till nästa år.

Lite om mig: Jag är 23 år gammal, född och uppväxt i Huskvarna, Jönköping. Läser mitt tredje år här
på maskin. Varför jag då hade passat som mästare för Jipponämden enligt mig själv, är bland annat,
att jag tidigare haft hand om all fysisk fostran i form av fysbefäl i min pluton Ceasar Sigurd 21:a ing
bat. Jag har också haft rollen som arbetsledare för ett montör-team i Norge där jag arbetade ett år,
och min nuvarande position som Jour på hemköp innebär att jag har hand om butiken samt allt som
händer innanför dess väggar från den tid jag börjar till dess att vi stänger för dagen. Dessa
arbetserfarenheter har lärt mig att hantera många olika situationer, människor, samt problem.
Som ni alla vet är Jipponämndens aktiviteter till för hela maskinsektionen, och vi har detta läsåret
haft event som bland annat helt varit alkoholfria, samt andra events som passar alla olika slags
individer som läser och är delaktiga i maskinsektionen.

Detta är givetvis något som jag kommer att bibehålla om jag blir vald till jippomästare. Men som tidigare
sagts kommer jag vilja sätta min prägel på eventen som kommer. En sak jag gärna hade sett mer av, är
samarbete mellan de olika nämnderna. Till exempel hade vi kunnat ha events med
Surströmmingsnämnden där vi fermenterar något eller med Idrottsnämnden där vi hyr KTH-Hallen för
att spela spökboll eller dylikt. Just nu vill jag inte spika något specifikt event för det är givetvis superviktigt
för mig att nästa års medlemmars åsikter skall väga lika tungt som min. Med lättnaden av restriktioner och
större möjlighet att umgås i större sällskap så ser jag inte några förhinder till att Jipponämnden intresserar
och drar mer folk totalt på våra events.

Med det sagt så tackar jag för mig!
Alexander Cenusa
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Valberedningens beskrivning
Alexander går sitt andra år på design och produktframtagning och söker nu posten som Jippomästare.
Han har tidigare varit aktiv i klubbnissarna, mottagningen som n0g och i år är han med i jipponämnden.
Alexander tycker att Jipponämndens möjlighet att kunna skapa alla olika typer av evenemang är väldigt
härligt och är en av anledningen till varför han valt att söka posten som Jippomästare.

Under det kommande verksamhetsåret vill Alexander fortsätta med lyckade evenemang som
jipponämnden anordnat i år så som quizkvällar och ölbryggning. Han har även en ambition att anordna
större evenemang utomhus för att tillåta ännu fler på sektionen att kunna delta i Jipponämndens
evenemang.

Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Alexander är insatt i vad rollen som Jippomästare innebär. Under intervjun
visade han på stort intresse och engagemang för nämnden. Han hade konkreta idéer på saker han ville
genomföra samt en ambition att inkludera nästa års grupp i planerandet av verksamhetsåret. Dock
uttryckte Alexander under intervjun att han ibland kan vara lite virrig och valberedningen uppmanar SM
att fråga honom hur han planerar att arbeta med sin virrighet när han ska leda en grupp.

Valberedningen väljer därför att förorda Alexander till rollen som Jippomästare.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Idrottsledare

Önskad profil
Idrottsledaren tillsätter och leder Idrottsnämnden (IN) som har ansvar för att anordna och informera
om idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar. Idrottsledaren är ansvarig för den årliga skidresan
som idrottsnämnden anordnar varje år samt för Idrottsnämndens budgeterade medel.
Idrottsledaren sitter med i Maskinsektionens Ledningsgrupp (MLG) tillsammans med ordförande i
övriga nämnder. Till posten som Idrottsledare söker Valberedningen efter en person som har ett
stort intresse för idrott och vill främja idrotten inom sektionen. Kandidaten bör även ha goda
ledaregenskaper och en god kommunikativ förmåga för att kunna nå ut till sektionens medlemmar
om de olika eventen som anordnas.

Sökande

Totalt antal sökande: 0
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Festledare

Önskad profil
Festledaren tillsätter och leder Festgruppen som har ansvar för att anordna två stycken SAGA
(SektionsAktivas GAsque) och minst en gasque per termin för Maskinsektionens alla medlemmar.
Festledaren är ansvarig för Festgruppens budgeterade medel samt att sammanställa och uppdatera en
festguide för sektionen. Som festledare sitter du också med som utskott i Maskinsektionens ledningsgrupp
(MLG). Till posten som Festledare söker Valberedningen en kreativ och organiserad person som vill
tillgodose Maskinsektionen med oförglömliga fester. Kandidaten bör även ha en god kommunikativ
förmåga och ett strukturellt arbetssätt.

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Ruben af  Winklerfelt

Ruben af Winklerfelt
Intervjuad av: Henrik Larsson, Oskar Robsarve

Personligt brev
Hej!

Mitt namn är Ruben af  Winklerfelt och jag söker rollen som Festledare till hösten 2022. Jag går första året
på design och produktutveckling och har varit med i Festgruppen sen hösten 2021. Anledningen till att jag
söker rollen är för att jag tror jag hade gjort ett bra jobb som ledare i festgruppen. Jag har som sagt varit
med under året och haft det hur kul som helst och fått en bra inblick i vad som krävs som Festledare. Som
Festledare tror jag att jag hade bidragit till en skapa en bra grupp med mycket gemenskap och glädje, där
alla får komma till tals och föra fram sina synpunkter i saker och ting. Evenemangen som styrs ihop av
festgruppen hade hållit en hög kvalitet även om det är svårt att toppa det senaste året.

Tack på förhand!

Med Vänliga Hälsningar
Ruben af  Winklerfelt

Valberedningens beskrivning
Ruben går sitt första år på design och produktframtagning och söker nu posten som Festledare. Han har
under året varit aktiv i Festgruppen och ska vara med i mottagningen som HVM till hösten. Ruben söker
posten som Festledare då han tyckt det varit väldigt roligt att vara en del av gruppen i år och tror han
skulle göra ett bra arbete i posten Festledare. Han förväntar sig att rollen kräver mycket ansvar.

Under det kommande verksamhetsåret vill Ruben skapa en glad grupp med god gemenskap. Vidare vill
han skapa roliga sittningar för övriga sektionen och att sektionen ska kunna känna sig nöjda med
festgruppens arbete. Han har diskuterat posten lite med tidigare Festledare Tom men planerar på att prata
mer om den.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
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Valberedningens utlåtande
Under intervjun upplevde Valberedningen Ruben som seriös och motiverad och fick intrycket av att han
vet vilket ansvar Festledare innebär. Han är insatt i festgruppens budget och uttryckte att han har bra koll
på den planering som krävs inför en sittning.

Valberedningen fick uppfattningen av att Ruben ännu inte särskilt insatt i hur sektionen fungerar men
uttryckte en stor vilja av att vilja lära sig mer.

Valberedningen väljer att förorda Ruben till posten som Festledare.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Tomteföräldrar

Önskad Profil
Tomteföräldrarna har huvudansvaret för att anordna Phösningens tackkör samt Ettans fest som är
Maskinsektionens största årliga fest. Under mottagningen ska Tomteföräldrarna rekrytera en grupp av
Klubbnissar som de tillsammans med arrangerar tidigare nämnda fester. Till posten som Tomteföräldrar
söker Valberedningen personer som är organiserade och brinner för att arrangera fest. Eftersom
Tomteföräldrarna leder en stor grupp av Klubbnissar är det en fördel om de besitter förmågan att
motivera och engagera andra. Tidigare ledarerfarenheter och erfarenhet av att arrangera fest är
meriterande.

Sökande
Totalt antal sökande: 2

● Wilmer Nord & Hanna Beatty

● Alva Dunne, Niklas Westberg, Robin Gunnarsson

Hanna Beatty och Wilmer Nord
Intervjuade av: Ebba Nauwelaerts de Agé, Oskar Robsarve

Personligt brev
HEJ SM!!

Vi heter Wilmer Nord och Hanna Beatty och läser första året på maskin. Tillsammans gillar vi att göra
många sektionsrelaterade aktiviteter. Vi är båda med i idrottsnämnden samt klubbnissarna och har därmed
spenderat mycket tid tillsammans. Vår vänskap består i grunden av att vi har väldigt roligt tillsammans,
men består mestadels i nutiden av att vi studerar tillsammans och arrangerar diverse aktiviteter med våra
nämnder. Vi är även otroligt taggade att medverka i mottagningen, då Hanna ska vägleda n0llan genom
stugans mörka skogar med sprÖPO och Wilmer ska följa n0llan tills glimten är funnen med KPH.

Våra mål som tomteföräldrar är att framförallt uppmuntra sektionsaktivitet för gruppen vi skapar. Detta
ska vi framförallt göra genom att ha otroligt roligt tillsammans. Vi har tillsammans funderat på nya
traditioner vi vill införa till gruppen, bland annat julbord i smörjis för nissarna. Utöver julbord planerar vi
även att arrangera evenamang med andra grupper såsom festgruppen, jipponämnden samt
idrottsnämnden m.m. Detta tror vi kommer skapa en större samhörighet över hela sektionen, då alla nissar
som går i ettan även får lära känna Osquarulda som går i högre årskurser. Precis som Siri och Astrid vill vi
även ha enskilda avstämningar med nissarna under året. Detta vill vi göra för att öka samhörighet samt
lösa eventuella konflikter. Vi tror starkt att man som nisse kan utvecklas som person och bli utformad till
att bli den ultimata Osquaruldan!

Efter knappast ett läsår på sektionen så delar vi en kärlek för sektionens alla sidor. Att få känna känslan att
man skapat någonting som sprider lycka till många andra är något som vi båda drivs av och även en känsla
som är extra stark när den är sektionsbaserad. Att även få hjälpa andra människor och skapa vänskapsband
genom det är även något som inte går att finna någon annanstans.

För oss hade det varit en otrolig möjlighet och ära att få förtroendet att vara tomteföräldrar.  Under året
som gått har vi fått en otrolig inspiration samt relation till Siri och Astrid. Vi känner att med dem i ryggen
är vi redo att anta rollen som tomteföräldrar!
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Valberedningens beskrivning
Hanna och Wilmer går första året på maskinteknik och är båda med i klubbnissarna och idrottsnämden
och kommer båda vara med i mottagningen i höst. De beskriver sig själva som öppna och sociala
människor som gillar att träffa och umgås med personer med olika bakgrunder och personligheter.

De anser att nyckeln till en driven grupp är att ha taggade ledare som agerar som ett gott exempel och drar
med sig gruppen snarare än att styra över den. De trycker även på vikten av mångfald inom klubbnissarna
och att skapa en miljö där alla kan känna sig hemma.

Valberedningens utlåtande
Hanna och Wilmer visar båda stort engagemang och de har många déer om nya traditioner och aktiviteter
för att skapa god sammanhållning inom klubbnissarna. De verkar även insatta i vad det innebär att leda en
grupp som denna och har skaffat sig mycket erfarenhet av att ordna sittningar och andra evenemang under
sin tid på sektionen.

Valberedningen upplevde dem som drivna och engagerade med ett stort intresse för sektionen och tror att
de har det som krävs för att skapa både en god stämning i sin grupp och väl utförda tackkör och ettans.

Valberedningen väljer därför att förorda Hanna och Wilmer till rollen som Tomteföräldrar.
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Alva Dunne, Niklas Westberg, Robin Gunnarsson
Intervjuade av: Tilda Byrstedt, Anni Li

Personligt brev
Hej Maskin! Hej SM4!

Vi heter Alva, Niklas och Robin och går i ettan. Vi har under året varit Nissar och arrangerat Tackköret
2021 och håller nu på att arrangera Ettans 2022. Vi har tyckt att det varit väldigt roligt och givande att vara
en del av maskinsektionens gemenskap. Framförallt att vara en del av Klubbnissarna. Vi fann varandra
under mysiga häng och arbete med Nissarna. Vi har haft väldigt roligt tillsammans och byggt en stark och
fin vänskap. Vi är tre olika typer av personer med styrkor och svagheter, vi kompletterar varandra väl och
är ett sammansvetsat team där vi lyfter varandra. Vi kommer som enad trio kunna leda nästkommande
nissar i deras arbete och se till att de och vi får roliga och fina stunder tillsammans.

Vi vill fortsätta bygga vidare på det arbete tidigare Tomteföräldrar har gjort. Fortsätta med avstämningar
med nissarna under årets gång. Ha bra och tydlig kontakt med Medicinska och kassören. Lägga stort fokus
vid teambuilding i början innan sittningsarbetet drar igång, med en rejäl kick off  och andra häng för att alla
ska lära känna varandra och få en fin gemenskap. Vi frågar hellre en gång för mycket, vilket vi kommer
köra med för våra nissar också.

Alva och Robin ska vara med och phösa n0llan nu i Augusti, Alva som KPH för P1 och Robin som
TestonUppök för M1. Vi kommer lära känna n0llan i både M och P samt finnas där för att tagga på n0llan
att det när de uppnått värdigheten MÅSTE söka Klubbnissarna, för en sådan chans får man bara en gång i
livet. Niklas kommer komma med ett fräscht perspektiv vid rekryteringen. Vid rekryteringen av vår toppen
grupp kommer vi lägga fokus på att få jämnfördelning mellan M och P, såväl som tjejer och killar (alla kön
eller icke kön är välkomna), och olika erfarenheter. Det viktigaste är att det blir ett skönt gäng. Vi har
tillsammans fått en bred erfarenhet av de olika uppgifterna för få ihop både Tackköret och Ettans och har
flera tips som vi vill föra vidare.

- Alva har haft största ansvaret för budgeten för både Tackköret och Ettans, där hon haft ett nära
samarbete med de som ansvarat för alken. Hon har även jobbat med marknadsföringen och
biljettförsäljning för Ettans.

- Robin är mästaren av speckost och matbeställning då han har varit i matgruppen för både
Tackköret och Ettans.

- Niklas har varit med och fixat snygga (lite farliga ops) strobes för Tackköret samt en riktig banger
meny för Ettans. Han har också haft kontakt med Medicinska Föreningen inför Ettans.

Vi vill att Nissarna får en härlig tid tillsammans och att de kommer fixa roliga fester som vi alla får njuta
av. Vi vill därför be sektionen att välja oss som Tomteföräldrar för nästa kull Nissar. Vi har verkligen
uppskattat våra Tomteföräldrar Astrid och Siri, och det skulle vara en ära att föra facklan vidare.

Med vänliga och peppade hälsningar
Robin, Alva och Niklas

Valberedningens beskrivning
Alva, Niklas och Robin går sitt första år på Maskin och söker Tomteföräldrar. Under deras år som
Klubbnissar har de känt att de haft väldigt kul och byggt upp en fin gemenskap. De anser att deras
personligheter komplementerar varandra, speciellt för chefsroller. Deras mål är att fortsätta arbetet som
tidigare Tomteföräldrar startat. Alla tre har sedan tidigare haft erfarenhet inom ledarskap, och inom
Nissarna har de även haft olika ansvarsområden.
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Valberedningens utlåtande
Valberedningen anser att Alva, Niklas och Robin är väl insatta i vad rollen som Tomteförälder innebär. De
har tydliga idéer kring hur de ska tagga till ettan att söka till Tomtenissarna, och berättar att de varit i
kontakt med tidigare Tomteföräldrar. De beskriver vikten av en blandad grupp, och vill värna om en bra
spridning mellan programmen, men också personligheter. Vidare trycker de på vikten att ha god kontakt
med andra delar av sektionen såsom ÖPH och kassör. Men framför allt att det är viktigt att de är tydliga i
deras kommunikation till nissarna samt varandra.  De har även insett vikten av att vara ute i god tid med
planering av evenemang.

Kandidaterna tycker att arbetet i nissarna fungerat bra i år, men har också konkreta idéer om hur de kan
bli bättre. Till exempel vill de se över möjligheterna att sänka biljettpriset för ettans, så fler har möjligheten
att delta. Kandidaterna ger intrycket av att ha ett stort driv och intresse för rollen som Tomteföräldrar, och
uppfattas vara ansvarsfulla individer med god insyn i arbetet.

Valberedningen väljer därför att förorda och rekommendera Alva, Niklas och Robin till rollen som
Tomteföräldrar
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Kassör (Styrelsen)

Önskad Profil
Kassören sitter i Maskinsektionens Styrelse och har det yttersta ansvaret för att sköta sektionens, och dess
underliggande verksamheters, ekonomi. Detta innefattar att bokföra ekonomiska händelser, sköta
fakturering, ansvara för framläggande och uppföljning av budget samt att redovisa detta. I och med det
övergripande ansvaret har kassören en nära kontakt med de ekonomiskt ansvariga för de olika
verksamheterna inom sektionen (såsom Jubelspexet, Phösningen, Moment och KBM).

Till posten som kassör söker Valberedningen en noggrann, självgående och strukturerad person som är
beredd på att ta stort ansvar och kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning. Tidigare arbete med
ekonomi och redovisning är  meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper är förmågan att
resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, inställningen till det stora ansvaret
posten innebär och intresset av styrelsearbete.

Sökande
Totalt antal sökande: 0
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Directuerer

Önskad Profil
Jubelspexets Directuerer är ansvariga för att samordna Maskinsektionens årliga spex. Till posten söker
Valberedningen efter personer som har stort intresse för spexet och har idéer på hur Jubelspexet ska
kunna förbättras både för medlemmarna och för publiken. För rollen krävs det att ha god
kommunikationsförmåga, ha förmågan att kunna leda och stötta chefsgruppens arbete samt kunna planera
och koordinera. Tidigare ledarskapserfarenheter och erfarenheter inom spexet är meriterande, men inget
krav.

Sökande
Totalt antal sökande: 1

● Tobias Engwall & Linnéa Berggren

Tobias Engwall & Linnéa Berggren
Intervjuade av: Henrik Larsson, Tilda Byrstedt

Personligt brev
Hejsan svejsan SM!

Det är vi som är Tobbe och Linnéa och vi söker till Directeurer 2022! Vi har under våra tre år på maskin
jobbat tillsammans i hela 6 grupper sen n0lleuppdraget och, om vi får säga det själva, blivit rätt skickliga på
det! Med god kommunikation, hur roligt vi har tillsammans och med kärleken vi delar för spexet kändes
detta som det naturliga steget att ta.
Men nu ännu mer om oss!

Halloj SM!
Jag heter Linnéa och går mitt andra, andra år på DoP. Jag började på Design och produktframtagning
hösten 2019 och trots lite problem med svåra kurser har jag inte ångrat mig en sekund, för oj vad roligt jag
haft! När jag inte gör skolrelaterade grejer gillar jag att kolla på, köpa och ta hem växter, annars är det
pysslande, fixande och vänner som gäller. Jubelspexet var det allra första jag engagerade mig i på sektionen
och jag kände redan då att jag hade hittat rätt! Gemenskapen och pausen jag fick från skolarbetet var nog
det som gjorde att jag ville stanna kvar på KTH, trots lite motgångar. Hittills har jag spexat som Dekoren
2020, Dekoren 2021 och Scenograf  2022. Utöver spexet har jag även varit med i mottagningen och phöst
som n0g 20, n0g 21 och phöser i år som nUppÖk 22.
Nu lite mindre om mig, och mer om dig Tobbe!

Oj men tackar Linnéa!
Tobbe heter jag, och har pluggat DoP i snart tre år. Cykla, åka skidor och vara alldeles för stolt över att
laga mat är några av mina top tidsfördriv när plugget går en på nerverna, men mest tid går definitivt åt för
allt härligt man kan göra i sektionen! När jag som nybliven ettan kom med i spexet första gången kände jag
direkt att jag var hemma. Sedan dess har jag varit hooked och velat testa allt som finns att göra här i
Maskin! I Jubelspexet har jag nu deltagit som Dekor, C-Dekor och i år som C-MuP. Jag har även Phöst
som jAmmInUppÖk, YAmbOnUppÖk och i år som C-nUppÖk. Slutligen har jag varit med i
Bussnämnden och är i år Busshusse. Som ni märker trivs jag rätt bra när det finns mycket att göra, speciellt
när allt är så förbannat kul!

Vi tycker att spexet är bland det absolut roligaste man kan göra på sektionen, och vi vill att det ska
fortsätta vara det! Oavsett om man är ny eller gammal på maskin vill vi att alla ska känna sig sugna på att
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söka spexet, detta genom att satsa på spexarnas välmående och engagemang. Trots att vi såklart vill att alla
ska prestera bra på spexveckan är det inte det vi vill fokusera på, vi vill att alla ska ha kul påvägen dit! Om
spexet haft kul i skapandet blir  föreställningen kanon oavsett. Spexet ska vara en paus från allt jobbigt och
stressen i skolan, inte något som bidrar till den, och den målbilden är värd att satsa på. Vi tror att vi kan nå
detta genom att ha en tydlig kommunikation mellan alla som är inblandade, både chefer och
gruppmedlemmar.

Vi har fler visioner än detta men om vi skrev alla skulle ni inte orka läsa allt, så vi tar det på SM istället! En
liten teaser är att det handlar om föreställningens längd, JML och marknadsföring. Vi hoppas att vi som
potentiella Dirrar kan förstärka det som är bra och förbättra det som kan förbättras för att göra detta till
det bästa spexet hittills!

Ha det så bra SM så ses vi på tisdag ❤
Tobbe & Linnéa

Valberedningens beskrivning
Linnéa går sitt tredje år på design och produktframtagning och har under sin tid på maskinsektionen varit
aktiv i spexet, varav två år var i dekoren samt att hon var scenograf  år 2022. Vidare har Linnea även varit
aktiv i n0g två år och kommer att vara med i mottagningen i år. Hon beskriver sig själv som en väldigt
ansvarsfull person och tycker det är roligt att planera och styra upp saker.

Tobias går även han sitt tredje år på design och produktframtagning. Under sin tid på sektionen har han
varit med i dekoren, varit C-dekor samt C-Mup. Han har även varit med i bussnämnen och suttit som
busshuse, samt deltagit i  mottagningen och är nu C-nUppÖk. Han berättar att han tycker om att
samordna och planera.

De söker rollen tillsammans då de anser att de utgör ett bra team samt att de länge varit vänner och vet
hur varandra fungerar. De berättar även att de kompletterar varandra då Tobias tenderar att ha stora
optimistiska idéer, och Linnea är mer realistisk och kan förankra idén mer till verkligheten. De vill lägga
stort fokus på att spexet ska vara kul för alla inblandade, och pratar mycket om hållbart engagemang.

Valberedningens utlåtande
Båda kandidaterna har stor erfarenheter av Jubelspexet och har båda suttit med i Chefsgruppen. Som
scenograf  har Linnéa en bred bild av spexet i sin helhet, och Tobias har varit delaktig i både en grupp
bakom och på Scenen. Båda ger intrycket av att brinna för spexet och har ett driv att göra det så bra, men
framförallt roligt som möjligt. De anser att mycket är bra redan i dagsläget, men har också konkreta
förbättringsförslag, som att jämna ut arbetsbelastningen samt marknadsföra spexet till en bredare publik.
De verkar ha stor insikt i vad rollen innebär och är medvetna om ansvaret samt tidsåtgången.
Kandidaterna har även pratat med tre par tidigare Directeurer.

Vidare har de bra tankar om ett hållbart engagemang och vill att alla delaktiga ska trivas och ha det bra. De
har även tankar på att inkorporera JML på ett tydligare sätt för de aktiva i Jubelspexet och vill att alla ska
känna sig bekväma att lyfta alla sorters frågor och händelser till dem, stora som små.

Valberedningen väljer därför att förordna Tobias och Linnéa till rollen som Directeurer
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MOTTAGNINGSBUDGET 2022



Sammanställning

Resultat Budgeterat Utfall Diff

Typ Summa Summa Summa Kommentar

Allmänt −29 309,35 kr

DÄR −1 000,00 kr

Ek0 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

HVM 4 263,00 kr

KPH −2 875,00 kr

Ledarna −14 650,00 kr

n0g −56 103,50 kr

n0llan −4 009,10 kr

nUppÖk 1 000,00 kr

PhÄLGH −29 912,00 kr

PHÖPO −5 000,00 kr

Phöto −23 276,00 kr

SprÖPO −55 889,75 kr

ÖPH 3 230,00 kr

Totalt −213 531,70 kr



Icke grupp specifika kostnader

Resultat Budget Utfall Diff

Typ Summa Summa Summa Kommentar

Fasta intäkter 77 996,75 kr

Fasta utgifter −107 306,10 kr

Totalt −29 309,35 kr

Fasta intäkter 

Spons Budget Utfall Diff

Företag Summa Summa Summa Kommentar

Företag 20 000,00 kr

Svea Teknik 15 000,00 kr

Sveriges ingenjörer 20 000,00 kr

Totalt 55 000,00 kr

Övrigt Budget Utfall Diff

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa Kommentar

Sektions-bidrag 0 0,00 kr 0,00 kr

n0lle-kit 0 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 0,00 kr

kostnad för phösarkit Budget Utfall Diff

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa Kommentar

Kollekt (Alk) 104 193,25 kr 20 098,00 kr

Kollekt (Alkfri) 10 193,25 kr 1 932,50 kr

Kollekt (Läsk) 5 193,25 kr 966,25 kr

Totalt 22 996,75 kr

Fasta utgifter

Utgifter Budget Utfall Diff

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa Kommentar

Phösartisha 111 117,50 kr 13 042,50 kr 106 14 501,25 kr

Klämma 140 15,75 kr 2 205,00 kr 4 995,00 kr

Bricka 160 25,00 kr 4 000,00 kr

Medalj 119 35,00 kr 4 165,00 kr

Skärm 340 67,32 kr 22 888,80 kr 340 17 478,75 kr 5 410,05 kr

Skärmbränning 1 500,00 kr 500,00 kr

Sånghäften 300 1,00 kr 300,00 kr

Diesel 1 8 000,00 kr 8 000,00 kr

Västar 5 50,00 kr 250,00 kr

Övrigt(Oförutsedda kostnader) 1 10 000,00 kr 10 000,00 kr

Sångböcker 276 47,30 kr 13 054,80 kr

Hyra bord 1 10 000,00 kr 10 000,00 kr

Totalt 88 406,10 kr

Luncher

Utgifter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lunch #1 9 450,00 kr

Lunch #2 9 450,00 kr

Totalt 18 900,00 kr



DÄR

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −1 000,00 kr

Totalt −1 000,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Fasta utgifter Summa Summa Summa

Lyx-häfv 200,00 kr

VIP-n0llan 800,00 kr 318,00 kr

Totalt 1 000,00 kr 318,00 kr



Ek0

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Övrigt Summa Summa Summa

Typ 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
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HVM

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Event 1 −2 000,00 kr

Event 2 178,00 kr

Event 3 30,00 kr

Event 4 30,00 kr

Event 5 25,00 kr

Event 6 6 000,00 kr

Totalt 4 263,00 kr

Event 1 (Välkomstpub)

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Summa Summa

Städavgift 1 2 000,00 kr 2 000,00 kr eventuell

Vakter 0 625,00 kr 0,00 kr under 200 pers inga vakter

Totalt 2 000,00 kr

Event 2 (Kräftis)

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter phös 12 180,00 kr

Kostnader −12 002,00 kr

Totalt 178,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa

Alk-kuvert 104 100,00 kr 10 400,00 kr

Alkfri-kuvert 10 100,00 kr 1 000,00 kr

Läsk-kuvert 5 100,00 kr 500,00 kr

DÄR-Alk 2 140,00 kr 280,00 kr

DÄR-Alkfri 0 140,00 kr 0,00 kr

Totalt 12 180,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 121 45,00 kr 5 445,00 kr

Dekor 1 550,00 kr 550,00 kr

Engångsartiklar 1 1 700,00 kr 1 700,00 kr 145,18 kr

Frukost 121 17,00 kr 2 057,00 kr

Lokalhyra 1 1 750,00 kr 1 750,00 kr

Övrigt 1 500,00 kr 500,00 kr Potentiell städavgift

Totalt 12 002,00 kr

Event 3 (Bludder 1)
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Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter phös 14 980,00 kr

Kostnader −14 950,00 kr

Totalt 30,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 125,00 kr 13 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 125,00 kr 1 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 90,00 kr 450,00 kr

DÄR-Alk 2 140,00 kr 280,00 kr

DÄR-Alkfri 0 140,00 kr 0,00 kr

Totalt 14 980,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 121 60,00 kr 7 260,00 kr Mat+engåns+dekor

Alkohol 106 65,00 kr 6 890,00 kr

Alkfri 10 65,00 kr 650,00 kr

Läsk 5 30,00 kr 150,00 kr

Totalt 14 950,00 kr

Event 4 (Bludder 2)

Resultat Budgeterat Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter phös 14 980,00 kr

Kostnader −14 950,00 kr

Totalt 30,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 125,00 kr 13 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 125,00 kr 1 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 90,00 kr 450,00 kr

DÄR-Alk 2 140,00 kr 280,00 kr

DÄR-Alkfri 0 140,00 kr 0,00 kr

Totalt 14 980,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 121 60,00 kr 7 260,00 kr Mat+engångs+dekor

Alkohol 106 65,00 kr 6 890,00 kr

Alkfri 10 65,00 kr 650,00 kr

Läsk 5 30,00 kr 150,00 kr

Totalt 14 950,00 kr

Event 5 (Bludder 3 Snyltis)

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter phös 20 300,00 kr
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Kostnader −20 275,00 kr

Totalt 25,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 125,00 kr 13 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 125,00 kr 1 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 90,00 kr 450,00 kr

Externa-alk 30 160,00 kr 4 800,00 kr

Externa-alkfri 5 160,00 kr 800,00 kr

Totalt 20 300,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 154 60,00 kr 9 240,00 kr

Alkohol 134 65,00 kr 8 710,00 kr

Alkfri 15 65,00 kr 975,00 kr

Läsk 5 30,00 kr 150,00 kr

Generator 1 500,00 kr 500,00 kr

Högtalare 1 700,00 kr 700,00 kr

Totalt 20 275,00 kr

Event 6 (Bludder 4 Lyx)

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter phös 28 740,00 kr

Kostnader −22 740,00 kr

Totalt 6 000,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 240,00 kr 24 960,00 kr

Alkfri-kuvert 10 240,00 kr 2 400,00 kr

Läsk-kuvert 5 180,00 kr 900,00 kr

DÄR-Alk 2 240,00 kr 480,00 kr

DÄR-Alkfri 0 240,00 kr 0,00 kr

Totalt 28 740,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Summa Summa

Mat 121 100,00 kr 12 100,00 kr

Alkohol 106 90,00 kr 9 540,00 kr

Alkfri 10 90,00 kr 900,00 kr

Läsk 5 40,00 kr 200,00 kr

Totalt 22 740,00 kr



Ledarna

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −14 000,00 kr

Campusvandring 1 100,00 kr

Häfvpub −1 750,00 kr

Totalt −14 650,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Häfvöl 12 500,00 kr Lättöl!

Häfvläsk 1 500,00 kr

Totalt 14 000,00 kr

Campusvandring

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 5 000,00 kr

Kostnader −3 900,00 kr

Totalt 1 100,00 kr

Intäkter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Försäljning mat 5 000,00 kr

Totalt 5 000,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 150 25,00 kr 3 750,00 kr Mat+dryck+engångs

Övrigt 1 150,00 kr 150,00 kr grillkol

Totalt 3 900,00 kr

Häfvpub

Intäkter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alkohol 230 20,00 kr 4 600,00 kr

Läsk 35 10,00 kr 350,00 kr

Alkfri 50 20,00 kr 1 000,00 kr

Totalt 5 950,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentarer

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Medalj 3 5,00 kr 15,00 kr



Högtalare 1 700,00 kr 700,00 kr

Generator 1 500,00 kr 500,00 kr

Alkohol 230 14,00 kr 8 050,00 kr

Läsk 35 10,00 kr 700,00 kr

Alkfri 50 14,00 kr 1 750,00 kr

Totalt 11 715,00 kr
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n0g

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

n0g-sittning −62 453,50 kr

n0g-efterkör 6 350,00 kr

Totalt −56 103,50 kr

n0g - sittning

Sammanställning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 110 170,00 kr

Utgifter −172 623,50 kr

Totalt −62 453,50 kr

Intäkter phösare/externa Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 270,00 kr 28 080,00 kr

Alkfri-kuvert 10 270,00 kr 2 700,00 kr

Läsk-kuvert 5 220,00 kr 1 100,00 kr

DÄR alk 5 300,00 kr 1 500,00 kr

DÄR alkfri 0 300,00 kr 0,00 kr

Extern alk 10 400,00 kr 4 000,00 kr

Extern alkfri 0 400,00 kr 0,00 kr

Totalt 37 380,00 kr

Intäkter n0llan Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 176 340,00 kr 59 840,00 kr

Alkfri-kuvert 0 340,00 kr 0,00 kr

Läsk-kuvert 10 290,00 kr 2 900,00 kr

Totalt 62 740,00 kr

Intäkter försäljning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Punsch 180 30,00 kr 5 400,00 kr

Nubbe 125 30,00 kr 3 750,00 kr

Alkfri punsch 15 30,00 kr 450,00 kr

Alkfri nubbe 15 30,00 kr 450,00 kr

Totalt 10 050,00 kr

Fasta kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

RN 1 15 000,00 kr 15 000,00 kr

Lokalhyra 1 7 800,00 kr 7 800,00 kr

Husvärd 1 2 000,00 kr 2 000,00 kr

Dekor 1 6 000,00 kr 6 000,00 kr

Vakter 1 21 000,00 kr 21 000,00 kr

Radio vakt 7 250,00 kr 1 750,00 kr

Garderob + tags 1 2 600,00 kr 2 600,00 kr

Bar, stödmedlemskap 1 1 600,00 kr 1 600,00 kr

Övrigt 1 1 500,00 kr 1 500,00 kr
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Totalt 59 250,00 kr

Rörliga kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat sittande 320 160,00 kr 51 200,00 kr

Alkohol 295 80,00 kr 23 600,00 kr

Alkfritt 10 80,00 kr 800,00 kr

Läsk 15 30,00 kr 450,00 kr

Mat serveringspersonal 20 150,00 kr 3 000,00 kr

n0g-glas 390 23,65 kr 9 223,50 kr

n0g-märken 365 10,00 kr 3 650,00 kr

Porslin 320 35,00 kr 11 200,00 kr

Nubbe 11 400,00 kr 4 400,00 kr

Punsch 15 350,00 kr 5 250,00 kr

Alkfri nubbe 15 20,00 kr 300,00 kr

Alkfri punsch 15 20,00 kr 300,00 kr

Totalt 113 373,50 kr

n0g-efterkör

Sammanställning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 18 000,00 kr

Utgifter −11 650,00 kr

Totalt 6 350,00 kr

Intäkter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Eftersläppsbiljetter 150 120,00 kr 18 000,00 kr

Biljett i dörr 100 0,00 kr 0,00 kr

Byggpizza 240 0,00 kr 0,00 kr

Byggdryck 180 0,00 kr 0,00 kr

n0g-bar mat 1 0,00 kr 0,00 kr

Bar 1-4 dricka 1 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 18 000,00 kr

Fasta kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Serveringstillstånd 4 700,00 kr 0 Polis+serveringstillstpnd

Lokalhyra 3 750,00 kr 0

Brandinspektion 2 000,00 kr 0

Brandsläckare 1 000,00 kr 0

Städmaterial 1 000,00 kr 0

Garderob 0,00 kr 0

Marscheller+facklor 1 800,00 kr 1800

Dekor bar 2 000,00 kr 0

Hoppborg 9 250,00 kr 9250

Ljud/Ljus Salomon 11 250,00 kr 0 Hyra för hela mottagningen

Övrig utrustningshyra 4 000,00 kr 0

ÖPH station 500,00 kr 500 Duk

Vakter 30 000,00 kr 0

Staket 2 500,00 kr 0

Frakt av kylskåp 4 000,00 kr 0 spendrups 

Övrigt 100,00 kr 100

Totalt 77 850,00 kr 11 650,00 kr
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Rörliga kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Fika 110 0,00 kr 0,00 kr

Byggpizza 60 0,00 kr 0,00 kr

Byggdryck 180 0,00 kr 0,00 kr

Mat n0g-bar 1 6 000,00 kr 0,00 kr

Inköp alkohol 0 0,00 kr 0,00 kr

Inköp alkfritt 0 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 0,00 kr



1

n0llan

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −1 209,10 kr

n0llan-mys −2 800,00 kr

Totalt −4 009,10 kr

Allmänt

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

n0llanuppdrag 500,00 kr

Avrättning 0,00 kr

n0llekit 709,10 kr

Totalt 1 209,10 kr

n0llan-mys

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 140 15,00 kr 2 100,00 kr

Engångsartiklar 140 5,00 kr 700,00 kr

Övrigt 0 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 2 800,00 kr
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nUppÖk

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −2 000,00 kr

Hemlig Hemlispub −725,00 kr

Kårvens afton 3 725,00 kr

Totalt 1 000,00 kr

Allmänt

Kostnad Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lekbudget 500,00 kr

n0lleuppdrag 300,00 kr

Extra nuppök t-shirt 800,00 kr

Frukost vecka 4 400,00 kr

Totalt 2 000,00 kr

Hemlig Hemlispub

Kostnad Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Snacks 1 250,00 kr 250,00 kr

Medaljer 35 5,00 kr 175,00 kr

Dekor 1 300,00 kr 300,00 kr

Totalt 725,00 kr

Kårvens Afton

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 24 675,00 kr

Utgifter −20 950,00 kr

Totalt 3 725,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 100 80,00 kr 8 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 80,00 kr 800,00 kr

Läsk-kuvert 5 65,00 kr 325,00 kr

Totalt 9 125,00 kr

Intäkter n0llan Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 130 80,00 kr 10 400,00 kr

Alkfri-kuvert 40 80,00 kr 3 200,00 kr

Läsk-kuvert 30 65,00 kr 1 950,00 kr

Totalt 15 550,00 kr
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Fasta kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lekar 1 000,00 kr

Totalt 1 000,00 kr

Rörliga kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Inköp 315 30,00 kr 9 450,00 kr Mat+engångs

Alkohol 230 35,00 kr 8 050,00 kr

Alkfri 50 35,00 kr 1 750,00 kr

Läsk 35 20,00 kr 700,00 kr

Övrigt 0 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 19 950,00 kr



PhÄLGH

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lådbilsbygget −1 500,00 kr

Ärtan 3 540,00 kr

Sångargasquen −31 952,00 kr

Totalt −29 912,00 kr

Lådbilsbygget

Kostnad Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Förbrukningsmaterial 1 500,00 kr

Totalt 1 500,00 kr

Ärtan

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 38 150,00 kr

Utgifter −34 610,00 kr

Totalt 3 540,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 100 90,00 kr 9 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 90,00 kr 900,00 kr

Läsk-kuvert 5 70,00 kr 350,00 kr

Totalt 10 250,00 kr

Intäkter n0llan Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 120 120,00 kr 14 400,00 kr

Alkfri-kuvert 15 120,00 kr 1 800,00 kr

Läsk-kuvert 10 100,00 kr 1 000,00 kr

Totalt 17 200,00 kr

Intäkter dryck Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Punsch 180 30,00 kr 5 400,00 kr

Alkfri Punsch 30 10,00 kr 300,00 kr

Efterkör alk 200 25,00 kr 5 000,00 kr Sätt in i izettle 75% påslag

Totalt 10 700,00 kr

Fasta utgifter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lokalhyra 8 000,00 kr beror på antal bokningar

Serveringstillstånd 1 100,00 kr utökat tillstånd

Totalt 9 100,00 kr

Rörliga utgifter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa



Inköp 260 35,00 kr 9 100,00 kr Mat+engångs

Alkohol 220 38,00 kr 8 360,00 kr För varje person

Alkfritt 25 38,00 kr 950,00 kr

Läsk 15 20,00 kr 300,00 kr

Punsch 16 200,00 kr 3 200,00 kr 70 cl flaska

Alkfri punsch 30 20,00 kr 600,00 kr

Övrigt 0 0,00 kr 0,00 kr

Alkohol efterkör 200 15,00 kr 3 000,00 kr

Totalt 25 510,00 kr

Sångargasquen

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 77 560,00 kr

Utgifter −109 512,00 kr

Totalt −31 952,00 kr

Intäkter phös Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 100 100,00 kr 10 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 100,00 kr 1 000,00 kr

Läsk-kuvert 5 50,00 kr 250,00 kr

DÄR alk 2 150,00 kr 300,00 kr

DÄR alkfri 0 150,00 kr 0,00 kr

Totalt 11 550,00 kr

Intäkter n0llan Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 120 220,00 kr 26 400,00 kr

Alkfri-kuvert 8 220,00 kr 1 760,00 kr

Läsk-kuvert 5 170,00 kr 850,00 kr

Totalt 29 010,00 kr

Intäkter försäljning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Punsch 200 30,00 kr 6 000,00 kr

Alkfri punsch 20 30,00 kr 600,00 kr

Nubbe 100 30,00 kr 3 000,00 kr

Alkfri nubbe 20 30,00 kr 600,00 kr

Efterkörsdricka 545 40,00 kr 21 800,00 kr

Efterkörsbiljetter 100 50,00 kr 5 000,00 kr För 0llan som inte får plats

Totalt 37 000,00 kr

Fasta utgifter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Lokalhyra 23 000,00 kr

Husvärd 2 000,00 kr

Dekor 2 000,00 kr

Vakter 7 280,00 kr

Vakt till 02! Kan 
städpersonal 
stanna? (kolla 
upp)

Garderob + tags 900,00 kr

Bar, stödmedlemskap 700,00 kr hur många behövs? 100kr/st

Totalt 35 880,00 kr

Rörliga utgifter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa



Mat sittande 250 60,00 kr 15 000,00 kr

Alkohol 222 106,00 kr 23 532,00 kr

Alkohol efterkör 1 18 000,00 kr 18 000,00 kr

Alkfritt + läsk efterkör 1 1 000,00 kr 1 000,00 kr

Alkoholfritt 18 80,00 kr 1 440,00 kr

Läsk 10 20,00 kr 200,00 kr

Mat jobbphös 13 60,00 kr 780,00 kr

Porslin 250 27,00 kr 6 750,00 kr

Nubbe 8 400,00 kr 3 200,00 kr 3 cl

Punsch 10 293,00 kr 2 930,00 kr 3 cl

Alkfri punsch 20 20,00 kr 400,00 kr

Alkfri nubbe 20 20,00 kr 400,00 kr

Totalt 73 632,00 kr
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PHÖPO

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −5 000,00 kr

Totalt −5 000,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

SF försäkring 2 300,00 kr

SF lagningar 1 300,00 kr

SF parkering 800,00 kr

Trängselskatt 100,00 kr

Whip-n0llan 500,00 kr

Totalt 5 000,00 kr



1

Phöto

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −22 476,00 kr

Digital AW −800,00 kr

Totalt −23 276,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

M-nollan 20 000,00 kr

0an.se 400,00 kr

Drive 76,00 kr

Övrigt 400,00 kr

Hårddisk 1 000,00 kr

Mic 600,00 kr

Totalt 22 476,00 kr

AW

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Övrigt 800,00 kr

Totalt 800,00 kr
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SprÖPO

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −1 000,00 kr

Internatet −14 410,00 kr

Stugan −34 649,75 kr

Utskällningen −5 830,00 kr

Sillis 0,00 kr

Civilis 0,00 kr

Totalt −55 889,75 kr  

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

First aid kit 1 000,00 kr

Totalt 1 000,00 kr

Internatet

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 16 345,00 kr

Kostnader −30 755,00 kr

Totalt −14 410,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Kuvert 119 135,00 kr 16 065,00 kr

DÄR alk 2 140,00 kr 280,00 kr 3

Totalt 16 345,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat + engångsartiklar 121 105,00 kr 12 705,00 kr

Dekor 1 200,00 kr 200,00 kr

DÄR 3 100,00 kr 300,00 kr

Bensin 1 300,00 kr 300,00 kr

Lokalhyra 1 17 250,00 kr 17 250,00 kr

Totalt 30 755,00 kr 5 057,00 kr

Stugan

Sammanställning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 60 555,25 kr

Utgifter −95 205,00 kr

Totalt −34 649,75 kr
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Intäkter phösare/externa Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 99,75 kr 10 374,00 kr

Alkfri-kuvert 10 99,75 kr 997,50 kr

Läsk-kuvert 5 64,75 kr 323,75 kr

DÄR-alk 2 130,00 kr 260,00 kr

DÄR-alkfri 0 90,00 kr 0,00 kr

Totalt 11 955,25 kr

Intäkter n0llan Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 140 230,00 kr 32 200,00 kr

Alkfri-kuvert 30 230,00 kr 6 900,00 kr

Läsk-kuvert 10 200,00 kr 2 000,00 kr

Totalt 41 100,00 kr

Intäkter försäljning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Efterkörsdricka 300 25,00 kr 7 500,00 kr

Totalt 7 500,00 kr

Fasta kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Buss 22 000,00 kr

Lokalhyra 1 200,00 kr

Märken 2 500,00 kr

Totalt 25 700,00 kr

Rörliga kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 300 100,00 kr 30 000,00 kr

Alk, gemensamma stationer 246 80,00 kr 19 680,00 kr

Alkfritt, gemensamma stationer 40 60,00 kr 2 400,00 kr

Läsk, gemensamma stationer 15 40,00 kr 600,00 kr

Alk, endast nollan 140 70,00 kr 9 800,00 kr

Alkfritt, nollan 30 70,00 kr 2 100,00 kr

Läsk, nollan 10 50,00 kr 500,00 kr

Efterkörsdricka 300 12,00 kr 3 600,00 kr

SprÖPO 15 55,00 kr 825,00 kr

Totalt 69 505,00 kr

Utskällningen

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Rökmaskin 0,00 kr

Tillstånd 250,00 kr

Dekor 80,00 kr alkfritt bubbel

Extra bil 500,00 kr

Ljud/Ljus 4 000,00 kr

Aggregat 1 000,00 kr

Totalt 5 830,00 kr
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Sillis

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 2 975,00 kr

Kostnader −2 975,00 kr

Totalt 0,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 25,00 kr 2 600,00 kr

Alkfri-kuvert 10 25,00 kr 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 25,00 kr 125,00 kr

Totalt 2 975,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 119 15,00 kr 1 785,00 kr

Dryck 119 5,00 kr 595,00 kr alkfritt

Engångsartiklar 119 5,00 kr 595,00 kr

Totalt 2 975,00 kr 4 049,96 kr

Civilis

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 2 975,00 kr

Kostnader −2 975,00 kr

Totalt 0,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 25,00 kr 2 600,00 kr

Alkfri-kuvert 10 25,00 kr 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 25,00 kr 125,00 kr

Totalt 2 975,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 119 15,00 kr 1 785,00 kr

Dryck 119 5,00 kr 595,00 kr alkfritt

Engångsartiklar 119 5,00 kr 595,00 kr

Totalt 2 975,00 kr
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ÖPH

Sammanställning

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Allmänt −2 540,00 kr

CG-bludder 1 170,00 kr

Idrottsdag 4 600,00 kr

Tackkör 0,00 kr

Inmarsch frulle 0,00 kr

Totalt 3 230,00 kr

Allmänt

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Gravering 840,00 kr

Shorts 1 000,00 kr

Överlämning 300,00 kr

Fika JML 400,00 kr JML workshop fika

Totalt 2 540,00 kr

Bludder random (CG/I)

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 14 960,00 kr

Kostnader −13 790,00 kr

Totalt 1 170,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 125,00 kr 13 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 125,00 kr 1 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 90,00 kr 450,00 kr

DÄR-alk 2 130,00 kr 260,00 kr

DÄR-alkfri 0 130,00 kr 0,00 kr

Totalt 14 960,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 121 60,00 kr 7 260,00 kr mat+engångs+dekor

Alkohol 106 55,00 kr 5 830,00 kr

Alkfri 10 55,00 kr 550,00 kr

Läsk 5 30,00 kr 150,00 kr

Totalt 13 790,00 kr

Idrottsdag

Sammanställning Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 13 500,00 kr
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Utgifter −8 900,00 kr

Totalt 4 600,00 kr

Intäkter Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 300 30,00 kr 9 000,00 kr n0llan+phös

Dryck 300 15,00 kr 4 500,00 kr

Totalt 13 500,00 kr

Fasta kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Rekvisita 500,00 kr

Totalt 500,00 kr

Rörliga kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 300 28,00 kr 8 400,00 kr mat+dryck+engångs

Totalt 8 400,00 kr

Inmarsch frulle

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 2 023,00 kr

Kostnader −2 023,00 kr

Totalt 0,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 17,00 kr 1 768,00 kr

Alkfri-kuvert 10 17,00 kr 170,00 kr

Läsk-kuvert 5 17,00 kr 85,00 kr

Totalt 2 023,00 kr

Kostnader Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Mat 119 15,00 kr 1 785,00 kr mat+engångsartiklar

Dryck 119 2,00 kr 238,00 kr

Totalt 2 023,00 kr

Tackkör

Resultat Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Summa Summa Summa

Intäkter 14 700,00 kr

Utgifter −14 700,00 kr

Totalt 0,00 kr

Intäkter phösare Budget Utfall Diff Kommentar

Typ Antal Styckpris Summa Antal Styckpris Summa Summa

Alk-kuvert 104 125,00 kr 13 000,00 kr

Alkfri-kuvert 10 125,00 kr 1 250,00 kr

Läsk-kuvert 5 90,00 kr 450,00 kr

Totalt 14 700,00 kr


