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Protokoll
Mötets art:
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

SM1
Tisdag 27 September 2022
17:50
M1
Johan Widmark (Styrelseordförande)
Ylva Öman (Mötesordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Eric Forsell (Justerare)
Kasper Georén (Justerare)
Övriga se bilaga.

1. Formalia
1.1. Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades 17:50 av styrelseordförande Johan Widmark.
1.2. Val av mötesordförande
Johan Widmark nominerade Ylva Öman till mötesordförande. Ylva Öman godtar.
SM beslutade
att
välja Ylva Öman till mötesordförande.
1.3. Val av justerare, tillika rösträknare
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Magnus Ramsköld nominerar Elsa Åkesson. Elsa Åkesson godtar ej.
Eric Forsell nominerar sig själv.
Marcus Haeggman nominerar Hugo Erixon. Hugo Erixongodtar inte. Han har lärt sig att säga
nej nu.
Marcus Haeggman nominerar Kasper Georén. Kasper Georén godtar.
SM beslutade
att
välja Eric Forsell och Kasper Georén till justerare tillika rösträknare.
1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till sektionsmötet anslogs den 6 september, i enlighet med sektionens stadgar. Mötets
handlingar publicerades den 22 september, två dagar efter sista dag enligt stadgarna.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om mötets utlysande.
SM beslutade
att
anse mötet behörigt utlyst.
1.5. Adjungeringar
Johan Widmark yrkar på att adjungera in Nicolas Raivio med närvaro- och yttranderätt.
SM beslutade
att
adjungera in Nicolas Raivio med närvaro- och yttranderätt.
1.6. Kontroll av antalet närvarande
Det fanns 77 närvarande vid mötesstart varav 76 röstberättigade. Därmed anses mötet beslutsmässigt.
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Marcus Haeggman tajmar närvarokontrollen.
2 minuter 37 sekunder
1.7. Fastställande av föredragningslista
Carl Nesterud yrkar på att flytta punkt 6.7 Fyllnadsval av Valberedningen till punkt 6.3.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet.
SM beslutade
att
gå till beslut.
SM beslutade
att
fastställa föredragningslistan till densamma som enligt kallelsen, med ovan formulerade
förändring.
1.8. Protokollets justerande
Carl Nesterud yrkar på att protokollet ska vara justerat och klart till den 11 oktober.
SM beslutade
att
protokollet ska vara justerat och klart tills den 11 oktober.
1.9. Mötets längd
Carl Nesterud yrkar på att mötet varar till senast 23.40.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet.
SM beslutade
att
mötet varar till senast 23.40.

2. Val av Majsan
Marcus Haeggman nominerar Elsa Åkesson. Elsa Åkesson godtar.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om Elsas hungrighet.
SM beslutade
att
välja Elsa Åkesson till Majsan.

3. Rapporter
3.1. Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
Filip Rydén presenterar sig själv och lite blandade nyheter från THS.
Rydén marknadsför möjligheten att vara med i arrangörslaget för efterfesten till Nobel.
För den som vill träffa Kårstyrelsen är det möjligt att göra det varje Måndag från kl. 18 till kl.
20 i Panorama.
Resturangmotionen har gått igenom. Nu är det lättare att servera mat i Nymble.
KTH ser över upplåtelseavtalen mellan sektionerna och KTH.
THS har övertygat KTH om att alla examinatorer ska gå en kurs i hur man examinerar, och hur
man gör det rättvist även för FUNKA-studenter.
KTH ska bli bättre på kommunikation. Webbsidan www.kth.se/student är påväg att bli
bättre.
SM jublar för THS! och THS jublar för SM!
3.2. Styrelsen
Styrelseordförande Johan Widmark tar till orda och berättar om styrelsens arbete sedan förra
sektionsmötet.
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Johan Widmark berättar lite om Styrelsens roll, och lite mer om verksamhetsplanen.
Marcus Haeggman kollar Facebook.
Johan Widmark skryter om att Styrelsen har gått på fler nØllegasquer än du.
SM jublar för Styrelsen! och Styrelsen jublar för SM!
3.3. Kassören
Ekonomiskt ansvariga på sektionen, Marcus Haeggman och Oskar Dubeck går fram och presenterar sig. Marcus Haeggman förklarar lite om hur Styrelsen har delat upp det ekonomiska
ansvaret inom sig.
SM jublar för Styrelsens ekonomiska ansvariga för tillfället! och Styrelsens ekonomiska ansvariga för tillfället jublar för SM!
3.4. Maskinsektionen Ledningsrupp, MLG
Ylva Öman bjuder på några korta ord om MLG.
Studerandeskyddsombudet (SSO) bjuds fram på scen. SSO = Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO) + JML-Nämndens Ordförande (JMLNO).
På maskinsektionen.se/skn och maskinsektionen.se/jml finns mailadresser till SkO
och JMLNO. Senare kommer kontaktformulär även att upprättas.
SM jublar för SSO! och SSO jublar för SM!
3.5. Studienämnden
Arvid Svensson presenterar Studienämndens arbete.
Det är okänt för världen om Anders Söderberg eller Arvid Svensson är bäst på Jenga.
Henrik Larsson berättar om the Big Fight med Hållfasthetsläran.
Tidslinje används.
Hållfinstutitionen har vidtagit direkta åtgärder för att åtgärda problematiken med den katastrofala genomströmningen. De direkta åtgärder är att facit och lösningsförslag nu publiceras
för varje DS. På längre sikt tittar även Hållfinstutitionen på att dela upp tentan i två delar, en
godkänt-del och en ”högre betyg”-del.
Vill du komma i kontakt med Studienämnden finns kontaktuppgifter på maskinsektionen.
se/studien.
SM jublar för hemsidan! ...och Johan Widmark frågar vad alla väntar på, M-sidan kan ju inte
jubla tillbaka till SM!
SM jublar för MLG! och MLG jublar för SM!
3.6. VPK
Vinprovarkommitén VPK är en kommité om upp till fyra personer som tillsätts varje år och
som har till uppgift att utse kommande kalenderårs sektionsvin. Bourgognevinet som VPK väljer
presenteras och bjuds även på under Höst-SM samt sätter Sektionsfärgen för kalenderåret.
Årets VPK presentarar sektionsvinet med en film!
Teknikstrul!
Nu måste Styrelsen hålla låda. Ylva Öman har en anekdot!
...men inte som passsar sig på SM.
Vinlistan över kandidatviner för året:
• Luis Jadot 2015
• Jean-Claude Boisset 2020
• Rully En Rosey
• Chateau du Cauze
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• Rawson’s Retreat 2013
• Cognato
• Domaine de la Prade
Årets sektionsvin är: Rully En Rosey, 2020 från Côte Chalonnaise-området i Bourgogne. Vinprovarkommiténs omsorgsfulla utlåtande lyder att Rully En Rosey har en nyanserad smak av
nötkreatur och bondgård med starka insla av bräda.
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/rully-282101/
SM jublar för Vinprovarkommitén! och Vinprovarkommitén jublar för SM!
3.7. Kårfullmäktige
Jesper Frisk representerar KF.
KF har inte gjort något.
Från och med 2023 (typ SM3) kommer Maskin själva lokalt välja sina KF-ledamöter istället för
att KF väljs centralt vid THS.
SM jublar för KF! och KF jublar för SM!

4. Revisorernas punkt
Revisorerna Abel Valko och Andrea Stafverfeldt presenterar sig själva och revisorernas arbete.
Revisorerna har en flowchart!
Revisors-Tik Tok är påväg!
Vill du kontakta revisorerna så är deras mailadress revisor@maskinasektionen.se.
Revisorns favoritpunkt i Stadgarna är 1.1.1.
SM jublar för revisorerna! och revisorerna jublar för SM!

5. Propositioner
5.1. Hajmjölktand
Koordinator Carl Nesterud presenterar propositionen.
SM beslutade
att
bifalla propositionen i sin helhet.
Dagordningen rivs upp.
Edvin Ramberg yrkar på att lägga valet av Hajmjölktand direkt efter denna punkt (alltså som
punkt 5.2).
Oskar Robsarve yrkar på att lägga valet först bland personvalen.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandena mot varandra.
Edvin Ramberg drar tillbaka sitt yrkande.
SM beslutade
att
skjuta in en punkt Val av Hajmjölktand som punkt 6.1.
Majsan var hungrig kl 19.08.
Johan Widmark yrkar på att ajournera mötet till 19.45
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Mötet återuppöppnas 19.51.
Dags att räkna närvaron. Marcus Haeggman tar tid.
Antal närvarande 74 varav 73 röstberättigande. Därav anses mötet beslutsmässigt.
2 minuter 12 sekunder.
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Ylva Öman yrkar på att riva upp dagordningen.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Johan Widmark yrkar på att adjungera Isabella Mikkonen med närvaro- samt yttranderätt.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
5.2. Budget
Pengar finns!
Interim ekonomiskt ansvarig presenterar höjdpunkter ur budgetten. Till exempel nya bord!
Marcus Haeggman reder ut några oklarheter med budgeten.
Marcus Haeggman svarar på frågor.
Pengaslipsen drar tillbaka en överkursfråga om ränteläget.
Sektionsstyrelsen yrkar på att anta budgeten enligt bilaga, med redaktionella ändringar.
Abel Valko yrkar på att ändra i bakgrunden i propositionen där det står ”Budgeten har ett
prositivt resultat på 13 514.65” till ”Budgeten har ett positivt resultat om 15 034,65 kr”.
SM beslutade
att
godkänna propositionen, med tidigare nämnda ändringar.
5.3. Verksamhetsplanen
Johan Widmark presenterar höjdpunkter ur verksamhetsplanen.
Johan Widmark öppnar upp för frågor kring verksamhetsplanen.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om verksamhetsplanen och propositionen.
Good shit.
SM beslutade
att
gå till beslut.
SM beslutade
att
bifalla propositionen i sin helhet och anta Verksamhetsplanen.

6. Personval
6.1. Val av Hajmjölktand
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Edwin Ramberg nominerar Saga Stenberg. Saga Stenberg godtar.
Saga Stenberg presenterar sig.
Saga Stenberg frågas ut.
Saga Stenberg diskuteras.
SM beslutade
att
välja Saga Stenberg till Hajmjölktand.
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att för att avskräcka eventuella hajar i havet måste
Hajmjölktand ha en haj målad på kinden under surfresan i Portugal.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om förbehållet.
Ellias Essén yrkar på att läsa upp alla förbehålla samtidigt och sedan rösta om dem tillsammans.
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SM beslutade
att
avslå yrkandet.
Diskussionen om förbehållet fortsätter.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Edvin Ramberg yrkar på förbehåll om att hajmjölktand ska sjunga Hajen Acapella LIVE på
SM1.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion förbehållet.
Tilda Byrstedt yrkar på att ändra ”på SM1” till ”på valfritt SAGA”
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
SM beslutade
att
bialla förbehållet med ovan ändring.
Jacob Bården yrkar på förbehåll om att hajtanden måste ha en hajfena när hon surfar i portugal.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion förbehållet.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Saga Stenberg godtar förbehållen.
6.2. Val av Kassör
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Hugo Erixon nominerar Oskar Dubeck. Oskar Dubeck godtar med förbehållet att om och
endast om han blir vald kommer han att entlidiga sig själv som ledamot i sektionsstyrelsen.
Oskar Dubeck presenterar sig.
Oskar Dubeck frågas ut.
Oskar Dubeck dikuteras.
SM beslutade
att
välja Oskar Dubeck till Kassör.
Jacob Bårdén och Kasper Georén yrkar var för sig på att kassören skall på alla kommande SM
bära Dollar-tecken glasögon för att visa sin cash is king -aura.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet.
Marcus Haeggman yrkar på förbehåll om att kassören ska under varje SM yttra orden ”Pengar
finns”.
Kasper Georén yrkar på att ändra förbehållet från ”yttra orden pengar finns” till ”kanske yttra
orden pengar kanske finns”.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet.
Eftersom att skämtet Pengar finns riskerar att sprida en felaktig uppfattning om sektionens
ekonomiska situation, som i sin tur kan leda till SM-beslut med ekonomiskt tvivelaktiga utfall.
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Åsikter lyfts om att avslå yrkandet helt och hållet.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet om att ändra förbehållet.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet med ändring.
Carl Nesterud yrkar på förbehåll om att kassören ska sy fast orden Daddy Pampers på fracken.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Johan Widmark yrkar på förbehåll om att kassören ska för att visa att hen har gått vidare från
tidigare plikter, gå ur soprummskanalen i THS-slacken. Som komplement till detta ska Kassören
använda svordomen ”soprum också” under godtyckligt antal STYM under året.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet
Carl Nesterud yrkar på förbehåll om att kassören ska göra ett jag-är-fri-från-soprummet-gyckel
på valfri sittning.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Henrik Larsson yrkar på förbehåll om att då Maskinsektionen ska gå med vinst i år borde
Kassören dela ut chokladmynt under valfritt SAGA för att visa på att pengar finns.
Erik Forsell yrkar på att ändra förbehållet till att ”kanske dela ut chokladpengar för att pengar
kanske finns”.
SM beslutade
att
bifalla yrkande om att ändra förbehållet.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet med ändring.
Magnus Ramsköld yrkar på förbehåll om att då kassörsrollen har ett rykte av att vara väldigt
krävande ska kassören alltid bära vatten på sin frack för att undvika utbrändhet.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Simon Bäckström yrkar på förbehåll om att han ska bära ett stort dollartecken runt halsen på
sektionsrelaterade offentliga event
SM beslutade
att
avslå förbehållet
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att kassören ska på SM bära hatt likt farbror Joakim för
att visa sin ekonomiska makt.
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SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Kassören Oskar Dubeck godtar förbehållen.
6.3. Ettans post
Valeredeningen läser upp önskad profil.
Vincent Shin presenterar sig.
Vincent Shin frågas ut.
Vincent Shin diskuteras.
Ylva Ömans peruk gör att hon har svårt att höra.
SM beslutade
att
välja Vincent Shin till Ettans post.
Kasper Georen yrkar på förbehåll om att Ettans Post ska använda overhead till något under SM.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Johan Widmark yrkar på förbehåll om att Ettans Post ska för att visa sin nyfikenhet inleda
varje STYM med ”veckans fråga” som publiceras med svar i styrelseprotokollet.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att Ettans Post ska lära sig hur en overhead fungerar och
vid lämpligt STYM hålla kurs i overhead för övriga styrelseledamöter.
Elias Esseen yrkar på att i förbehållet lägga till ”och dokumentera sin resa”.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet om att ändra förbehållet.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet med ändring.
Melinda Glöd yrkar på förbehåll om att Ettans Post ska bära en Ettanskärm, likt den älskade
nØlleskärmen, under varje SM och Gasque han närvarar på för att skänka trygghet till alla Ettan.
Ylva Öman öppnar upp för diskussion.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att för att hedra den föredetta ledamoten Oskars soprumsdriv ska Ettans Post gå med i soprumsslacken.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet om förbehåll.
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Simon Bäckström yrkar på förbehåll om att Ettans Post åste göra en presentation och presentera med en overhead på valfritt SM.
SM beslutade
att
avslå yrkandet.
Theo Zemack yrkar på förbehåll om att eftersom ettan är nr 1 ska ettan ha en pokal på sin frack!
SM beslutade
att
Ettans Post ska ha en pokal på sin frack.
Anni Li yrkar på förbehåll om att Ettans Post ska under valfria styrelsemöten och SM referera
till sig själv som ”ung och fräsch”.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Marcus Haeggman yrkar på förbehåll om att Ettans Post skall skyddas och således bära hjälm
under SM.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Oskar Dubeck yrkar på förbehåll om att då Ettans Post ska vara säker i trafiken ska Ettans
Post sy på mycket reflexer på fracken.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Oscar Robsarve yrkar på förbehåll om att för att visa hur han är ung och fräsch han är skall
Ettans Post skriva ett bäst före datum på sin frack.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Ettans Post Vincent Shin godtar förbehållen.
6.4. Fyllnadsval Valberedningen
Valberedningen är i dagsläget 6 personer utav 8 möjliga platser. Fyllnadsval genomförs därför i
syfte att tillsätta de två vakanta pltserna.
Valberedningen är inte full.
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Anni Li nominerar Jacob Bårdén.
Theo Zemack nominerar Henry Siggelin.
Theo Zemack nominerar Jacob Holst.
Theo Zemack nominerar Gustav Södrén. Gustav Södrén godtar ej.
Edwin Ramberg nominerar Evelina Nilsson. Evelina Jönsson godtar ej.
Jacob Bårdén presenterar sig.
Jacob Bårdén frågas ut.
Jacob Bårdén diskuteras.
Det är bra att revisorerna lyssar så noga.
Henry Siggelin presenterar sig.
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Henry Siggelin frågas ut.
Henry Siggelin diskuteras.
Jacob Holst presenterar sig.
Jacob Holst frågas ut.
Jacob Holst diskuteras.
Samtliga kandidater diskuteras mot varandra.
Johan Widmark yrkar på sluten votering.
Första voteringsomgången öppnas upp. Votering sker alla tre kandidater mot varandra.
Henry Sydolin har fått flest röster men inte egen majoritet.
Huvudvotering genomförs: Henry Sydolin mot avslag
Henry Sydolin vinner egen majoritet och blir vald till medlem i valberedningen.
Förberedande votering mellan Jacob Bårdén och Jacob Holst öppnas upp.
Jacob Holst vinner egen majoritet och är därmed vald till medlem i Valberedningen.
Carl Nesterud yrkar på förbehåll om att De nyvalda har äntligen gjort Valberedningen full,
därför ska de nyvalda valberedarna sy på varsin val på sin frack, företrädesvis med påritade indikationer av valfri promillehalt.
SM beslutade
att
bifalla
Oskar Berg yrkar på förbehåll om att Valberedande ska under valfri sittning presentera sin
personliga top 10 lista av val.
SM beslutade
att
avslå förbehållet
Anni Li yrkar på förbehåll om att de nya i Valberedningen ska under SM referera sig själva
som ”valisar” med valfri dialekt, och bara ha dialekt på det ordet.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
6.5. Val av Sångledare
Valberedningen läser upp postbeskrivningen.
Antal sökande: 2
- Ellen Wistedt
- Oskar Robsarve
Ellen Wistedt presenterar sig.
Ellen Wistedt frågas ut.
Ellen Wistedt diskuteras.
Oskar Robsarve presenterar sig.
Oskar Robsarve frågas ut.
Oskar Robsarve diskuteras.
Kandidaterna diskuteras mot varandra.
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Tilda Byrstedt yrkar på sluten omröstning.
SM beslutade
att
välja Ellen Wistedt till Sångledare.
Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Sångledaren ska upprätta ett system på Ledarbänken
där varje Ledar-år som använt bänken dokumenteras på ett snyggt och fett sentimentalt sätt!
Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandet
Hanna beatty yrkar på att ändra förbehållet till att lägga till ”OM hon blir C-Ledare”.
SM beslutade
att
avslå yrkandet om ändring i förbehållet.
SM beslutade
att
avslå yrkandet om förbehåll.
Edvin Ramberg yrkar på förbehåll om att Sångledaren ska sjunga Hajen Akapella med Hajmjölktand live på SAGA.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet
Joel Nilsson yrkar på förbehåll om att Sångledare bör för att visa upp sina fantastiska sångledaregenskaper sångleda en hel sång för valfria Maskinare på en SL-buss samt klippa ett gyckel
om detta som visas på SAGA.
Erik Forsell yrkar på att ändra förbehållet till att gälla valfri kollektivtrafik.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
SM beslutade
att
bifalla förbehållet med ändring.
Jacob Bårdén yrkar på förbehåll om att Sångledaren ska (på något sätt) hedra de tidigare sångledarnas arv.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Hanna Beatty yrkar på förbehåll om att hon måste backhäfva på Häfvpuben.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Elias Esseen yrkar på förbehåll om att Sångledaren ska skapa ett utskrivbart appendix med två
eller tre banger låtar som Maskinare kan limma fast längst bak i sin bok. Till exempel Låten om
tallar.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Kl. 22.37 Tilda Byrstedt checkar inte in och ut väktaren
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Sångledaren Ellen Wistedt godtar postens förbehåll.
6.6. Val av Öfverphösare
Valberednintgen läser upp postbeskrivningen i superspeed.
Antal sökande: 1
- Evelina Jönsson och Oliver Håkansson
Evelina Jönsson och Oliver Håkansson presenterar sig.
Evelina Jönsson och Oliver Håkansson frågas ut.
Evelina Jönsson och Oliver Håkansson diskuteras.
SM beslutade
att
välja Evelina Jönsson och Oliver Håkansson
Johan Widmark yrkar på förbehåll om att Öfverphösarna ska, vid lagom olämpligt tillfälle, berätta om nØllans schlemmighet på norska. Detta visas förslagsvis upp på ett STYM eller
MLG-möte för att förbereda styrelsen eller MLG på vad som väntar sektionen under nästa verksamhetsår.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att för att till slut få svar på den eviga frågan, vem häfver
snabbast ska ÖPH på Bludder 1 ha en live häfvtävling för hela Phöseriet!
SM beslutade
att
bifalla yrkandet
Hanna Beatty yrkar på förbehåll om att ÖPH ska ha en tävling om vem som häfver snabbast,
ska filmas som ett gyckel och spelas upp på bludder!!!
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Johan Hansson yrkar på förbehåll om att ÖPH måste någon gång tävla mot varandra i häfv
för att bevisa vem av dem som är bäst.
Häfv igen...
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Ylva Öman yrkar på att Evelina Jönsson är huvudsökande.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Johan Widmark yrkar på att riva upp dagordningen.
SM beslutade
att
riva upp dagorningen.
Johan Widmark yrkar på att flytta val av ledamot till efter Val av Mäteorolog.
Hugo Erixon yrkar på att flytta val av ledamot till innan Val av Mäteorolog.
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Ylva Öman öppnar upp för diskussion om yrkandena mot varandra.
SM beslutade
att
flytta valet av ledamot till efter punkten Val av Mäteorolog.
6.7. Val av Mäteorolog
En ordningsfråga uppkommer om antalet närvarande och huruvida mötet fortfarande är beslutsmässigt.
Röstlängden kontrolleras. Antal närvarande: 41 varav 40 röstberättigade. Mötet anses däremed
beslutsmässigt.
Valberedningen läser upp önskad profil.
Antal sökande: två
- Kjell Thuresson
- Magnus Ramsköld
Kjell Thuresson presenterar sig.
Kjell Thuresson frågas ut.
Kjell Thuresson diskuteras.
Magnus Ramsköld presenterar sig.
Magnus Ramsköld frågas ut.
Magnus Ramsköld diskuteras.
Kandidaterna diskuteras mot varanda.
Henrik Larsson yrkar på sluten omröstning.
Huvudvotering:
Kjell Thuresson vinner egen majoritet.
SM beslutade
att
välja Kjell Thuresson till Mäteororlog
Hugo Erixon yrkar på förbehåll om att mätande är viktigt men det är även mättnad, därför
behöver Mäterologen snarast undersöka hur många Smörjis-billys med tillhörande Mellis det
tar för att mätta en teknolog.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Eric Forsell yrkar på förbehåll om att Mäteorologen bör, för att uppvisa sin enhetliga kunskap,
ta ton till visan ”Systeme International d’Unités” i sångboken under valfri sittning.
SM beslutade
att
bifalla
Oskar Robsarve yrkar på förbehåll om att Mäterologen skall för att indikera hur måttlig denne
är bära ett skjutmått på sin frack.
SM beslutade
att
bifalla
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Johan Hansson yrkar på förbehåll om att Mäteorologen måste inskaffa måttband för mätning
av diverse ojämna objekt.
SM beslutade
att
avslå yrkandet
Mäteorologen Kjell Thuresson godtar sina förbehåll.
6.8. Val av Ledamot
Valberedningen läser upp postbeskrivningen.
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Hugo Erixon nominerar Simon Bäckström. Simon godtar.
Oskar Robsarve nominerar sig själv.
Oskar Robsarve presenterar sig.
Oskar Robsarve frågas ut.
Oskar Robsarve diskuteras.
Simon Bäckström presenterar sig.
Simon Bäckström frågas ut.
Simon Bäckström diskuteras.
Båda kandidaterna diskuteras mot varandra.
Erik Öbrink yrkar på sluten votering.
Huvudvotering öppnas upp mellan Oskar Robsarve och Simon Bäckström.
Simon Bäckström får egen majoritet.
Elias Esseen yrkar på att ledamoten inte ska få några förbehåll.
Ylva Öman yrkar på att inga förbehåll diskuteras utan ledamoten får samma förbehåll som de
andra ledmöterna redan fått vid SM3.
Ylva Öman öppnar upp för diskussionom de båda yrkandena mot varandra.
SM beslutade
att
bifalla Ylva Ömans yrkande. Den nya ledamoten ges samma förbehåll som de de två
andra ledmöterna.
Ledamoten Simon Bäckström godtar sina förbehåll.
6.9. Val av Sektionsgeneral
Abel Valko yrkar på att riva upp dagordingen.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.
Abel Valko yrkar på att ändra sluttid till 23.55.
SM beslutade
att
ifalla yrkandet.
Mötet återgår till valet av Sektionsgeneral.
Ylva Öman öppnar upp för fri nominering.
Magnus Ramsköld nominerar Theo Zemack.
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Theo Zemack verkar se positivt på nomineringen men samtidigt tvekande. Diskussion uppstår
och förslaget att ålägga styrelsen att tillsätta posten lyfts fram. Om Theo Zemack inte väljs till
Sektionsgeneral av SM skulle han senare kunna väljas till Sektionsgeneral av Styrelsen, om Sektionsstyrelsen åläggs att tillsätta posten. Då får han sova på saken.
Theo Zemack godtar inte.
Hugo Erixon yrkar på att ålägga Styrelsen att tillsätta en Sektionsgeneral.
SM beslutade
att
bifalla yrkandet.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Kontroll av antalet närvarande
Koordinatorn timar.
1 min 48 sekunder
Antal närvarande medlemmar: 36

9. Mötets avslutande
Mötet avslutas 23:42 .
SM sjunger ”Hela M” starkt och vackert.
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Bilagor:
För att skydda medlemmars integritet har närvarolistorna med namn på sektionsmötets deltagare plockats
bort från det protokoll som publicerats på hemsidan. För att ta del av närvarolistorna kontakta Sektionsstyrelsen. Mailadress: styrelsen@maskinsektionen.se.
1. Närvarolistor (endast närvarande med rösträtt)
Närvarolistor finns att begäras ut hos Sektionsstyrelsen.
2. Propositioner
3. Förbehåll
4. Möteshandlingar
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2022-09-27
styrelsen@maskinsektionen.se

Tidstämpel
9-27-2022
20:20:09
9-27-2022
20:24:16
9-27-2022
20:24:21
9-27-2022
20:24:32

9-27-2022
20:31:31
9-27-2022
20:35:29
9-27-2022
20:36:48
9-27-2022
20:37:14

Angivet
Namn
Marcus
Haeggman
Hugo
Erixon
Edvin
Ramberg
jacob
bården

Joel Nilsson
Carl
Nesterud
Carl
Nesterud
Kasper
georen

Post

Yrkande om förbehåll

Val av Kassör
Hajtand

Kassören ska under varje SM yttra orden "Pengar finns"
För att avskräcka eventuella hajar i havet måste du ha
en haj målad på kinden under surfresan i portugal

Hajmjölktand

Sjung hajen acapella LIVE på SM1

Hajtand

Hajtanden måste ha en hajfena när hon surfar i portugal
Sångledare bör för att visa upp sina fantastiska
sångledaregenskaper sångleda en hel sång för valfria
maskinare på en sl-buss samt klippa ett gyckel om
detta som visas på SAGA.

Förbehåll för
sångledare
Förbehåll
Kassör
Förbehåll
Kassör
Förbehåll för
kassör

9-27-2022 Johan
20:37:35 Widmark

Kassör

9-27-2022 Henrik
20:39:38 Larsson

Kassör

9-27-2022
20:40:12
9-27-2022
20:43:46
9-27-2022
20:44:42
9-27-2022
20:44:43
9-27-2022
21:04:38

Magnus
Ramsköld
Simon
Bäckström
Jacob
Bårdén
Hugo
Erixon
Kasper
Georen

Förbehåll
Kassör
förbehåll för
kassör
Kassör
Kassör
Förbehåll
ettans post

9-27-2022 Hugo
21:05:05 Erixon

Ettans Post

9-27-2022 Johan
21:05:59 Widmark

Ettans post

9-27-2022 Melinda
21:06:37 Glöd

Förbehåll för
Ettans post
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Kassören ska sy fast orden Daddy Pampers på fracken.
Kassören ska göra ett jag-är-fri-från-soprummet-gyckel
på valfri sittning
Kassören ska ha "solglasögon" med dollartecken på
SM
Kassören ska för att visa att hen har gått vidare från
tidigare plikter, gå ur sporummskanalen i THS-slacken.
Som komplement till detta ska kassören använda
svordomen "soprum också" under godtyckligt antal
STYM under året.
Då Maskinsektionen ska gå med vinst i år borde
Kassören dela ut chokladmynt under valfritt SAGA för
att visa på att pengar finns
Då kassörsrollen har ett rykte av att vara väldigt
krävande ska kassören alltid bära vatten på sin frack för
att undvika utbrändhet
Han ska bära ett stort dollartecken runt halsen på
sektionsrelaterade offentliga event
Kassören skall på alla kommande SM bära Dollartecken glasögon för att visa sin cash is king aura
Han ska på sm bära hat lik farbror Joakim föra att visa
sin ekonomiska makt
Ettans post ska använda overhead till något under SM
Ska lära sig hur en overhead fungerar och vid lämpligt
stym hålla kurs i overhead för övriga
styrelseledarmöter.
Ettans post ska för att visa sin nyfikenhet genom att
inleda varje STYM med "veckans fråga" som publiceras
med svar i styrelseprotokollet.
Ettanspost ska bära en ettanskärm, likt den älskade
nolleskärmen, under varje SM och gausque den
närvarar på för att skänka trygghet till alla ettor.
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9-27-2022
21:06:38
9-27-2022
21:06:43
9-27-2022
21:06:44
9-27-2022
21:07:10
9-27-2022
21:07:31
9-27-2022
21:07:37
9-27-2022
21:07:48

Hugo
Erixon
Simon
Bäckström
Theo
Zemack
Anni Li
Marcus
Haeggman
Oskar
Dubeck
Oskar
Robsarve

9-27-2022 Carl
21:28:53 Nesterud
9-27-2022
21:46:25 Oskar Berg

Ettans post
Ettans post
förbehåll
Förbehåll för
ettanspost
Förbehåll till
Ettans post
Ettanspost
Förbehåll
Förbehåll
ettans post
Förbehåll
Valberedninge
n
Valberedande

9-27-2022
21:47:51 Anni Li

Förbehåll
valberedning

9-27-2022
22:26:32
9-27-2022
22:26:40
9-27-2022
22:26:50
9-27-2022
22:26:50

Förbehåll
Sångledare

Elias
Esseen
Edvin
Ramberg
Jacob
Bårdén
Hanna
Beatty

Sångledare
sångledare
Sångledare

9-27-2022 Elias
22:29:16 Esseen

Förbehåll
Sångledare

9-27-2022 Johan
22:44:23 Widmark

ÖPH

9-27-2022
22:55:54
9-27-2022
22:56:38
9-27-2022
22:57:13
9-27-2022
23:15:36

Hugo
Erixon
Hanna
Beatty
Johan
Hansson
Johan
Hansson

9-27-2022 Hugo
23:16:39 Erixon

ÖPH
ÖPH
Förbehåll för
öph
Förbehåll för
öph

Mäteorolog
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För att hedra den föredetta ledarmöten Oscars
sopprumsdriv ska ettanspost gå med i
sopprumsslacken
Måste göra en presentation och presentera med en
overhead på valfritt SM
Eftersom ettan är nr 1 ska ettan ha en pokal på sin frak!
Ettans post ska under valfria styrelsemöten och SM
referera till sig själv som "ung och fräsch"
Ettan skall skyddas och således bära hjälm under SM
Då ettans post ska vara säker i trafiken ska ettans post
sy på mycket reflexer på fracken
För att visa hur han är ung och fräsch han är skall
ettans post skriva ett bäst före datum på sin frack.
De nyvalda har äntligen gjort Valberedningen full, därför
ska de nyvalda valberedarna sy på varsin val på sin
frack, företrädesvis med påritade indikationer av valfri
promillehalt.
Valberedande ska under valfri sittning presentera sin
personliga top 10 lista av val.
De nya i valberedningen ska under SM referera sig
själva som "valisar" med valfri dialekt, och bara ha
dialekt på det ordet
Sångledaren ska upprätta ett system på Ledarbänken
där varje Ledar-år som använt bänken dokumenteras
på ett snyggt och fett sentimentalt sätt!
Sjunga hajen akapella med hajmjölktand live på Saga
Sångledaren ska (på något sätt) hedra de tidigare
sångledarnas arv
hon måste backhäfva på häfvpuben
Sångledaren ska skapa ett utskrivbart appendix med
två eller tre banger låtar som maskinare kan limma fast
längst bak i sin bok. Till exempel låten om tallar.
Öfverphösarna ska, vid lagom olämpligt tillfälle, berätta
om nØllans schlemmighet på norska. Detta visas
förslagsvis upp på ett STYM eller MLG-möte för att
förbereda styrelsen eller MLG på vad som väntar
sektionen under nästa verksamhetsår.
För att till slut få svar på den eviga frågan, vem häfver
snabbast ska ÖPH på Bludder 1 ha en live häfv tävling
för hela phöseriet!
De ska ha en tävling om vem som häfver snabbast, ska
filmas som ett gyckel och spelas upp på bludder!!!
Öph måste någon gång tävla mot varandra i häv för att
bevisa vem av dom som är bäst
Öph måste någon gång tävla mot varandra i häv för att
bevisa vem av dom som är bäst
Mättande är viktigt men de är även mättnad, därför
behöver meterologen snarast undersöka hur många
smörjis-billys med tillhörande mellis det tar för att mätta
en technolog.

Organisationsnummer:
802010-5246

Hemsida:
www.maskinsektionen.se

Besöksadress:
Brinellvägen 28B

9-27-2022
23:18:22
9-27-2022
23:18:43
9-27-2022
23:18:59

Eric Forsell
Oskar
Robsarve
Johan
Hansson

förbehåll för
Mäteorolog
Förbehåll
Mäterolog
Yrkande till
mäteorolog
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Mäteorologen bör, för att uppvisa sin enhetliga
kunskap, ta ton till visan "Systeme International
d'Unités" i sångboken under valfri sittning.
Mäterologen skall för att indikera hur måttlig denne är
bära ett skjutmått på sin frack
Måste inskaffa måttband för mätning av diverse ojämna
objekt
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Handlingar SM1
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Sid. 2 av 63

Innehåll
1. Föredragningslista
2. Proposition om Hajmjölktand
3. Verksamhetsplan
4. Budgetproposition
5. Valhandlingar
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Föredragningslista
Mötets art:
Datum:
Tid:
Plats:

SM 3
Tisdag 27 September 2022
17:17
M1

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. Vinprovarkommittén (VPK)
3.7. Kårfullmäktige

4. Revisorernas punkt
5. Propositioner
5.1. Hajmjölktand
5.2. Budget
5.3. Verksamhetsplanen

6. Personval
6.1. Val av Kassör
6.2. Val av Ettans Post

Postadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm

Organisationsnummer:
802010-5246

Hemsida:
www.maskinsektionen.se

Besöksadress:
Brinellvägen 28B

Föredragningslista SM 3/2223
September 2022
Sid. 3 av 3

6.3. Val av Sångledare
6.4. Val av Öfverphösare, ÖPH
6.5. Val av Mäteorolog
6.6. Val av Sektionsgeneral (Quarnevalen)
6.7. Val av Fyllnadsrekrytering Valberedningen

7. Övriga frågor
8. Kontroll av antalet närvarande
9. Mötets avslutande
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Proposition om Ändring av sMurfs och Hajtands verksamhetsår, samt tillsättandet av
Interimhajtand
2022-09-27
Sid. 1 av 1

Proposition - SM1 2022-09-27
Proposition om Ändring av sMurfs och Hajtands verksamhetsår,
samt tillsättandet av Interimhajtand
Bakgrund
Förra året glömdes det bort att genomföra vissa val av föreningsordföradnde, däribland Hajtand. För att
sMurf på enklaste sätt ska kunna genomföra sin resa är det Styrelsens mening att snabbt tillsätta en ansvarig
för föreningen. I propositionens förslag så görs ett undantag från normal rekrytering, där Hajtand ska väljas
på urnval, och låter istället SM välja Hajtand den här enda gången.
Vidare ser även Styrelsen att föreningen gynnas av ett justerat verksamhetsår, som istället för att följa läsår
ska gå efter kalenderår.
Motion
Sektionsstyrelsen yrkar därför på:
att Praxis 6.5.2 ändras från ”Verksamhetsår 1 juli till 30 juni” till ”Verksamhetsår 1 januari till 31 december”
att En tillfällig interim-Hajtand, så kallad Hajmjölktand, tillsätts som leder sMurf och ansvarar för dess
ekonomiska medel fram till och med 31 december 2022.
att Dagordningen rivs upp i syfte att lägga till en punkt Val av interim-Hajtand i dagordningen.
Stockholm, 2022-09-27

Sektionsstyrelsen genom
Carl Nesterud
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Proposition - SM1 2022-09-27
Proposition Verksamhetsplan 22/23
Bakgrund
Verksamhetsplanen är det dokument som organisationen bör arbeta efter och gör utvärdering i slutet av
året möjligt. Verksamhetsplanen är en del av sektionens långsiktiga förbättringsarbete. Nytillkommet sedan
tidigare år är hur Maskinsektionen ska arbeta med miljö och klimat samt instiftandet av en personuppgiftspolicy.
Proposition
Sektionsstyrelsen yrkar därför på:
att sektionsmötet antar verksamhetsplanen enligt bilaga.
Stockholm, 2022-09-27

Sektionsstyrelsen genom
Johan Widmark, Ordförande
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KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Sektionsstyrelsen
Utskriftsdatum
2022-09-19

Organisationsnr
802010-5246
Webbplats
www.maskinsektionen.se

Postadress
Styrelsen
Maskinsektionen, THS
100 44 Stockholm

Kontaktuppgifter
Johan Widmark
ordf@maskinsektionen.se
073-926 17 91

Kungliga Maskinsektionen, THS
Styrelsen

VERKSAMHETSPLAN 2022/2023
1 Introduktion
Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge
organisationen ledning och tas fram i samråd med MLG. Verksamhetsplanen för 2022/2023 har ett
fortsatt fokus på utveckling av sektionens struktur, engagemang för alla medlemmar, ett starkt
studentinflytande och arbete med jämlikhet, mångfald och lika villkor. Den fokuserar även på att
förankra Maskinsektionen som en del av THS, men också för att ytterligare utveckla det goda
samarbete sektionen har med KTH.

2 Syftet med verksamhetsplanen
Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra långsiktighet och kontinuitet i organisationen. Den är
en riktningsgivare och ett verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten
och skapar långsiktigt arbete.

Verksamhetsplanen ger Maskinsektionen direktiv om hur organisationen skall utvecklas och
behandlar således strategisk förändring av den löpande verksamheten. Den behandlar inte den
löpande verksamheten eller normal utveckling av densamma (t.ex. ”Maskinsektionen skall öka antalet
medlemmar”) och ger heller inte direktiv om hur de angivna målen skall uppnås och samverka med
befintlig verksamhet. Verksamhetsplanen presenteras för alla förtroendevalda och har en kontinuerlig
uppföljning under året av styrelsen. Det är de förtroendevaldas skyldighet att konkretisera och
verkställa verksamhetsplanen i sin helhet.
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3 Verksamhetsplanens utformning
Utformningen av verksamhetsplanen har tagits fram med förhoppningen av att skapa en struktur
som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet.
Dokumentet är uppdelat i ett antal huvudkapitel som härstammar från THS vision: utbildning,
framtid, studiesocial vardag och fritid; samt fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden
som THS verkar inom. Det sistnämnda, fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och
förutsättningar som måste fungera för att THS Centrala verksamhet skall kunna bedrivas smärtfritt
och utvecklas. Kapitlet fundament anpassas därför för att bättre passa Maskinsektionens verksamhet.
Verksamhetsplanen är uppdelad i visioner och mål enligt exempel nedan, där visioner är mer
långsiktiga och mål något som bör gå att konkretisera och utföra under ett verksamhetsår.

Som komplement till verksamhetsplanen finns för styrelsen att tillgå så kallade vardagsspråkliga
kommentarer. Dessa skrivs av avträdande styrelse efter bankandet av kommande års
verksamhetsplan. Dessa överlämnas till tillträdande styrelse vid lämpligt tillfälle och innehåller tips
och förslag på hur styrelsen kan arbeta mot visionerna med syfte att underlätta för att komma igång i
sitt arbete.
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4 Fundament
“THS verksamhet vilar på en stark organisation.”

4.1 Maskinsektionen bedriver en verksamhet som är
baserad på THS värdegrunder
4.1.1

Utvärdera verksamheten och dess dokument baserat på THS värdegrund.

4.1.2

Tillgängliggöra information om THS värdegrund för sektionens medlemmar.

4.2 Maskinsektionens teknologer känner till och förstår THS
verksamhet
4.2.1

Tillgängliggöra information om Maskinsektionens koppling till THS Centralt för
sektionens medlemmar.

4.2.2

Sektionen ska aktivt arbeta för att tydliggöra värdet och vinsten av att vara THSmedlem.

4.2.3

Sektionen ska arbeta för att förbättra förtroendet och anseendet för THS
verksamhet.

4.3 Maskinsektionens teknologer känner till och är delaktiga
i sektionens verksamhet
4.3.1

Arbeta kontinuerligt med M-sidan och etablera M-sidan hos medlemmarna.

4.3.2

Kontinuerlig rapportering om sektionens verksamheter i form av till exempel inlägg
på M-sidan, info på tv:n i M-korridoren eller via sociala medier.

4.3.3

Utvärdera nya och befintliga kommunikationskanaler.

4.3.4

Öka förståelsen för sektionsmötets syfte och process samt öka intresse för
deltagande. Detta görs i huvudsak genom att effektivisera mötet, sprida information
om mötet samt genom att göra mötet mer underhållande.

4.3.5

Styrelsen har ett transparent informationsflöde genom officiella
kommunikationskanaler.
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4.4 Maskinsektionen har en långsiktig och hållbar ekonomi
4.4.1

Utbilda nämndordföranden och andra ekonomiskt ansvariga i deras ekonomiska
ansvarsroll samt lära ut den digitala bokföringen till medlemmarna.

4.4.2

Utvärdera hållbara utgifter så att pengar inte läggs på hög eller spenderas i onödan.

4.4.3

Skapa långsiktiga relationer med företag och utvärdera sektionens inkomstkällor.

4.4.4

Utvärdera sektionens långsiktiga investeringsplaner.

4.5 Maskinsektionen jobbar framåt med att förbättra
sektionens inbördes samarbete
4.5.1

Kontinuerligt följa upp MLG:s arbete under året.

4.5.2

Öka nyttan med MLG-möten genom att tydliggöra syftet med mötena.

4.5.3

Se till att sektionens verksamheter är informerade om varandras aktiviteter.

4.5.4

Skapa förutsättningar för ökat nämndsamarbeten.

4.6 Maskinsektionen har ett hållbart arbetssätt som gynnar
miljön
4.6.1

Uppmuntra medlemmar till ett hållbart sektionsengagemang.

4.6.2

Öka samarbete inom sektionen för att minska miljöpåverkan och slöseri med
resurser.

4.7 Maskinsektionen har en rättvis rekrytering i hela
organisationen
4.7.1

Informera de förtroendevalda om sektionens gemensamma rekryteringspolicy.

4.7.2

Arbeta aktivt med att följa upp efterlevnaden av rekryteringspolicyn inom sektionens
samtliga verksamheter.

4.7.3

Verka för att fler medlemmar kan engagera sig i sektionslivet.
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5 Utbildning
“Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid.”

5.1 Hög medvetenhet på sektionen om betydelsen
av utbildningsbevakning
5.1.1

Ha ett kontinuerligt informationsflöde i officiella kommunikationskanaler där
Studienämndens arbete kan ses.

5.1.2

Öka sektionsmedlemmarnas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter som
studenter.

5.2 Teknologer på Maskinsektionen vill och vet hur
utbildningen kan påverkas
5.2.1

Det ska vara enkelt för sektionens medlemmar att hitta kontaktinformation till
Studienämndens representanter.

5.2.2

Utbilda medlemmarna hur de kan bedriva påverkansarbete.

5.3 Det finns utbildningsbevakning för samtliga
maskinrelaterade utbildningar
5.3.1

Kontinuerligt arbeta för att förbättra kandidatutbildningarna.

5.3.2

Utreda möjlighet för studiebevakning för de masterprogram som är mappade till
sektionen.

5.3.3

Utreda hur valfria kurser och spår inom masterprogram kan studiebevakas via
sektionen.

5.4 Maskinsektionen skall bidra positivt till KTH:s externa
anseende gällande utbildning
5.4.1

Arbeta för att representera och marknadsföra Maskinsektionen och KTH på ett
positivt sätt via externa kanaler.

5.4.2

Arbeta för att de som representerar Maskinsektionen utåt är väl medvetna om
sektionens och KTH:s värderingar.
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6 Framtid
“Alla studenter ska få sitt drömjobb.”

6.1 Maskinsektionen erbjuder teknologer ett varierat utbud
av kontakt med arbetslivet
6.1.1

Erbjuda event, utspridda över året, där teknologer kommer i kontakt med företag.

6.1.2

Fortsätta utvecklingen av sektionens alumniförening.

6.2 Maskinsektionen är en attraktiv plats för företag att
synas på
6.2.1

Utreda, skapa och upprätthålla rutiner för kostnad och tillvägagångssätt gällande
annonsering för företag på M-sidan och i sociala medier.

6.3 Maskinsektionens näringslivsrelaterade verksamhet är en
etablerad del av sektionslivet
6.3.1

Arbeta för att fler medlemmar engagerar sig i Maskinsektionens näringsrelaterade
verksamhet.

6.3.2

Arbeta för att fler event och större del av sektionens verksamhet sker i samarbete
med näringslivet.
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7 Studiesocial vardag & fritid
“Alla studenter har en problemfri vardag. Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och
utvecklande fritidsaktiviteter.”

7.1 Maskinsektionen värnar om jämlikhet, mångfald och lika
villkor
7.1.1

Informera om sektionens JML-policy, i enlighet med THS riktlinjer.

7.1.2

Skapa rutiner för hur teknologer skall hantera problem relaterade till jämlikhet,
mångfald och lika villkor.

7.1.3

Kartlägga sektionens gyckelkultur och vid behov undersöka åtgärder som säkerställer
en välkomnande miljö på sektionen.

7.2 Maskinsektionen har ett mångfacetterat och levande
studentliv med varierande aktiviteter
7.2.1

Arrangera event med hög attraktionsfaktor, både internt och tillsammans med
andra sektioner.

7.2.2

Främja alkoholfria event inom sektionens verksamhet.

7.2.3

Arbeta för att genomföra event där alla teknologer på sektionen är inbjudna.

7.2.4

Se till att sektionens teknologer har bred möjlighet till idrottsengagemang.

7.2.5

Underlätta arrangerandet av event genom att utveckla eventguiden.

7.2.6

Undersöka långsiktiga lösningar för aktiviteter utanför sektionslokalen, exempelvis
tillsammans med andra sektioner.

7.3 Internationella studenter är inkluderade på alla nivåer i
sektionen
7.3.1

Tillgängliggöra information om sektionens syfte och verksamhet på engelska.

7.3.2

Utred ytterligare möjligheter för masterstudenter att delta på sektionsaktiviteter och
inkludering i sektionen.

7.3.3

Uppmuntra sektionsutskott att tillhandahålla eventinformation på både svenska och
engelska.

7.3.4

Främja event där internationella och svenska studenter möts.
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7.4 Maskinsektionen har en strukturerad och regelrätt
alkoholhantering
7.4.1

Anpassa sektionens hantering av alkohol för att förenkla egenkontroll mot
alkohollagen.

7.4.2

Upprätthålla och tillgängliggöra rutiner som förenklar alkoholhantering under fester
och event.

7.4.3

Utbilda festarrangörer i hur alkohol ska hanteras i lokaler och event kopplade till
sektionen.

7.5 Sektionslokalen möter teknologernas och
verksamhetens dagliga behov och är välkomnande för
alla studenter i Maskinsektionen
7.5.1

Inventera och katalogisera sektionens fysiska resurser.

7.5.2

Skapa tydliga riktlinjer för hur gemene Maskinare håller lokalen i godtagbart skick.

7.5.3

Utveckla sektionens eventguide, med information till kontaktpersoner för bokning av
lokaler och fysiska resurser finns med, samt generella riktlinjer gällande event.

7.6 Sektionen hanterar medlemmarnas personuppgifter på
ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med GDPR.
7.6.1

Upprätta en policy för hantering av personuppgifter.
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Proposition - SM1 2022-09-27
Budgetproposition 22/23
Bakgrund
Årets budget utgår från budgeten 21/22 och har anpassas efter dagens verksamhet. I årets budget lägger vi
för ovanlighetens skull en budget med ett lite större positivt resultat. Detta görs med bakgrund av att förra
årets ändringsbudget las med ett negativt resultat på ungefär samma summa.
Den satsning som ändå har gjorts är främst nya bord till Smörjis!
Budgeten har ett positivt resultat på 13 514.65 kr.
Motion
Sektionsstyrelsen yrkar därför på:
att Sektionsmötet antar budgeten enligt bilaga.
Stockholm, 2022-09-27

Sektionsstyrelsen genom
Marcus Haeggman, Ledamot

Postadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm

Organisationsnummer:
802010-5246

Hemsida:
www.maskinsektionen.se

Besöksadress:
Brinellvägen 28B

RAMBUDGET KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN
BUDGETERAT RESULTAT
KOSTNADSSTÄLLE

RESULTAT

FAKTISKT RESULTAT
KOSTNADSSTÄLLE

RESULTAT

Bussnämnden

-65 215,00 kr Bussnämnden

0,00 kr

Festgruppen

-34 200,00 kr Festgruppen

0,00 kr

Föreningar

-48 000,00 kr Föreningar

0,00 kr

Idrottsnämnden

-53 200,00 kr Idrottsnämnden

0,00 kr

Internationella gruppen

-18 700,00 kr Internationella gruppen

0,00 kr

Jipponämnden

-20 820,00 kr Jipponämnden

0,00 kr

JML-nämnden

-7 500,00 kr JML-nämnden

0,00 kr

Jubelspexet

-3 630,00 kr Jubelspexet

0,00 kr

KBM

150 320,00 kr KBM

0,00 kr

Klubbnissarna

-7 400,00 kr Klubbnissarna

0,00 kr

Kommmunikationsnämnden

-8 900,00 kr Kommmunikationsnämnden

0,00 kr

Maskin Centralt

5 911,00 kr Maskin Centralt

0,00 kr

MSN

-11 500,00 kr MSN

0,00 kr

Moment

422 655,00 kr Moment

0,00 kr

Näringslivsnämnden
Phösningen
Smörjkammarnämnden

1 700,00 kr Näringslivsnämnden
-181 006,35 kr Phösningen
-88 100,00 kr Smörjkammarnämnden

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

Studienämnden

-2 700,00 kr Studienämnden

0,00 kr

VPK

-3 200,00 kr VPK

0,00 kr

Skärmnämnden

-9 800,00 kr Skärmnämnden

0,00 kr

KLiRR

-3 200,00 kr VPK

0,00 kr

BUDGETERAT RESULTAT

13 514,65 FAKTISKT RESULTAT

0,00 kr

BUDGET CENTRALT 20/21
KF: 6
Valberedning: 8
Styrelsen: 8

INTÄKTER
Budget

Projekt
1053 - ITM-bidrag

220 000,00 kr

1542 - Medlemsavgifter

SUMMA

Utfall

Kommentar

0,00 kr

52 735,00 kr

0,00 kr

272 735,00 kr

0,00 kr

UTGIFTER
Projekt

Budget

1528 - Styrelsen - Intern representa

-2 000,00 kr

1522 - Styrelsen - Extern represent
1520 - Styrelsen - Profilprodukter
1521 - Styrelsen - Uppmuntran
1523 - Styrelsen - Överlämning

Utfall

Kommentar

0,00 kr

Arbete gemtemot sektionen så som mottagningen

-10 000,00 kr

0,00 kr

Arbete gentemot andra styrelser

-800,00 kr

0,00 kr

100kr per person

-2 400,00 kr

0,00 kr

300kr per person

-2 400,00 kr

0,00 kr

150kr per person

5049 - Styrelsen - Förråd

-42 124,00 kr

0,00 kr

Föråd i R1 (28124/år) Föråd i M (14000)

1010 - Sektionsmötet

-30 000,00 kr

0,00 kr

Mat/lokalhyra ca 7000 kr/SM,2000kr SM-guld,kandidattorg,fika

1534 - MLG

-20 000,00 kr

0,00 kr

Räknar med 5000kr/MLG

1533 - Förtroendevalda

-8 000,00 kr

0,00 kr

allas brickor

1015 - Kårfullmäktige Uppmuntra

-1 800,00 kr

0,00 kr

300kr per person

5046 - Valberedning - Profilprodu
1531 - Valberedning - Uppmuntra
41 - Valberedning - Överlämnin
1801 - Sexmästeriet
1502 - Administration
32 - SMART
1504 - Utbildning
1509 - Korta projekt centralt
1530 - Fanborgen

SUMMA
RESULTAT

-800,00 kr

0,00 kr

100kr per person

-2 400,00 kr

0,00 kr

300kr per person

-300,00 kr

0,00 kr

150kr per person

-6 000,00 kr

0,00 kr

Godis och kondomer

-60 000,00 kr

0,00 kr

Bankkostnader, försäkringar osv

-60 000,00 kr

0,00 kr

1.5 gånger föra året eftersom vi inte avsatte något föra året

-3 800,00 kr

0,00 kr

2 till STAD

-10 000,00 kr

0,00 kr

-4 000,00 kr

0,00 kr

-266 824,00 kr

0,00 kr

5 911,00 kr

0,00 kr

BUDGET BUSSNÄMNDEN
Busshusse: Samuel Norén
medlemmar: 9

INTÄKTER
Projekt
1621 - BN - Utlån M-bussen

SUMMA

Budget

Utfall

15 000,00 kr

0,00 kr

15 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt
1624 - BN - Profilprodukter

Budget

Utfall

Kommentar

-900,00 kr

0,00 kr

1629 - BN - Uppmuntran

-2 700,00 kr

0,00 kr

5054 - BN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

-12 000,00 kr

0,00 kr

Nya däck

-6 000,00 kr

0,00 kr

Dras via AG

1623 - BN - Reparation och under
1625 - BN - Trängselskatt
1626 - BN - Parkeringsavgifter

-19 000,00 kr

0,00 kr ller Alten och M-bussen på Campus

1627 - BN - Alten övrigt

-3 000,00 kr

0,00 kr

1628 - BN - M-bussen övrigt

-5 000,00 kr

0,00 kr

1619 - BN - M-bussen CO2 skatt

-6 315,00 kr

0,00 kr

1618 - BN - Bränsle

-25 000,00 kr

Nytt för i år

SUMMA

-80 215,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-65 215,00 kr

0,00 kr

BUDGET FESTGRUPPEN
Festledare: Ruben af Winklerfelt
medlemmar: 16

INTÄKTER
Projekt

Budget

Utfall

1682 - FG - Fest 1

12 500,00 kr

0,00 kr

1683 - FG - Fest 2

25 000,00 kr

0,00 kr

1057 - FG - Vinter SAGA

20 000,00 kr

0,00 kr

1683 - FG - Sommar SAGA

20 000,00 kr

0,00 kr

77 500,00 kr

0,00 kr

SUMMA

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1681 - FG - Profilprodukter

-1 600,00 kr

0,00 kr

1683 - FG - Uppmuntran

-4 800,00 kr

0,00 kr

5054 - FG - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

1682 - FG - Fest 1

-15 000,00 kr

0,00 kr

1683 - FG - Fest 2

-30 000,00 kr

0,00 kr

1057 - FG - Vinter SAGA

-30 000,00 kr

0,00 kr

1061 - FG - Sommar SAGA

-30 000,00 kr

0,00 kr

-111 700,00 kr

0,00 kr

-34 200,00 kr

0,00 kr

SUMMA
RESULTAT

Kommentar

BUDGET FÖRENINGAR
Förste Kastare: Kjell Turesson , Henrik Larsson
M-formatarna:
Verkstadsansvarig: Viktor Dyrvold
Verkmester: Robin Gunnarsson och Erik Arnald
Hajtand:
C-yckel: Joel Nilsson
F1:
medlemmar: 6

INTÄKTER
Projekt
5009 - Osquar Mutter

SUMMA

Budget

Utfall

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

5009 - Osquar Mutter

-6 000,00 kr

0,00 kr

1507 - KMDK

-6 000,00 kr

0,00 kr

1506 - M-formatarna

-6 000,00 kr

0,00 kr

1501 - Maskineriet

-6 000,00 kr

0,00 kr

5085 - sMurf

-6 000,00 kr

0,00 kr

1505 - F1

-6 000,00 kr

0,00 kr

1510 - MIK

-6 000,00 kr

0,00 kr

1511 - MC

-6 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-48 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

RESULTAT

-48 000,00 kr

0,00 kr

BUDGET IDROTTSNÄMNDEN
Idrottsledare: Ludvig Nordling och Moa Ahlstrand
medlemmar: 14

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1652 - IN - Profilprodukter

-1 400,00 kr

0,00 kr

1653 - IN - Uppmuntran

-4 200,00 kr

0,00 kr

5058 - IN - Överlämning

-600,00 kr

0,00 kr

-20 000,00 kr

0,00 kr

1658 - IN - Innebandy Korpen

-8 000,00 kr

0,00 kr

1654 - IN - Xylem Korpfotboll

-19 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-53 200,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-53 200,00 kr

0,00 kr

1655 - IN - Aktiviteter

Kommentar

BUDGET INTERNATIONELLA GRUPPEN
Head of International Relations: Tilda Byrstedt
medlemmar: 11

INTÄKTER
Utfall

Projekt
1360 - IG - Sittning

5 000,00 kr

0,00 kr

1053 - ITM-bidrag

9 000,00 kr

0,00 kr

14 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1362 - IG - Profilprodukter

-1 100,00 kr

0,00 kr

1363 - IG - Uppmuntran

-3 300,00 kr

0,00 kr

5060 - IG - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

1360 - IG - Sittning

-15 000,00 kr

0,00 kr

1361 - IG - Aktiviteter

-13 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-32 700,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-18 700,00 kr

0,00 kr

Kommentar

BUDGET JIPPONÄMNDEN
Jippomästare: Alexander Cenusa
medlemmar: 12

INTÄKTER
Projekt
1700 - JN - Jippon

SUMMA

Budget

Utfall

5 000,00 kr

0,00 kr

5 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1702 - JN - Profilprodukter

-1 920,00 kr

0,00 kr

1701 - JN - Uppmuntran

-3 600,00 kr

0,00 kr

5061 - JN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

-20 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-25 820,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-20 820,00 kr

0,00 kr

1700 - JN - Jippon

Kommentar

BUDGET KBM
Klubbmästare Ronja Fallenius och Axel Båvegård
medlemmar: 20

INTÄKTER
Kommentar
5075 - KBM - Försäljning alkohol

1 048 000,00 kr

5091 - KBM - ADA

65 000,00 kr

5078 - KBM - Övriga pubar - Övrig försäljning (M

35 200,00 kr

2907 - KBM - Försäljning märken

60 000,00 kr

SUMMA

1 208 200,00 kr

UTGIFTER
2901 - KBM - Inköp alkohol
2902 - KBM - Inköp mat
2903 - KBM - Pubar dekor

Kommentar
-800 000,00 kr

Tidigare 700000

-32 000,00 kr
-6 600,00 kr

ca 300 kr/pub

-24 000,00 kr

6000 kr/tentapub med 4 tentapubar

2910 - KBM - Profilprodukter

-2 000,00 kr

100 kr/pers

4242 - KBM - Uppmuntran

-6 000,00 kr

300kr/pers

5079 - KBM - Uppmuntran pub

-7 280,00 kr 40kr mat/pers pub, 80kr/per tentapub(dubbel vanlig pub)

5080 - KBM - Tentapubar dekor

5090 - KBM - Inköp märken

-10 000,00 kr

2915 - KBM - Inköp övrigt för pub

-80 000,00 kr tex engångsartiklar, tallrik, bestick

KBM - ADA

-90 000,00 kr

SUMMA

-1 057 880,00 kr

RESULTAT

150 320,00 kr

oklart

BUDGET KLiRR

Kamrer
medlemmar: 9

UTGIFTER
Projekt
XXXX- KLiRR - Profilprodukter

Budget

Utfall

-900,00 kr

0,00 kr

XXXX - KLiRR - Uppmuntran

-2 700,00 kr

0,00 kr

XXXX - KLiRR - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-3 200,00 kr 0,00 kr

RESULTAT

-3 200,00 kr 0,00 kr

BUDGET KLUBBNISSARNA
Tomteföräldrar: Wimer Nord och Hanna Beatty
medlemmar: 17

INTÄKTER
Projekt
1671 - Klubbnissarna - Ettans fest

SUMMA

Budget

Utfall

100 000,00 kr

0,00 kr

100 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1672 - Klubbnissarna - Profilprodu

-1 700,00 kr

0,00 kr

1670 - Klubbnissarna - Uppmuntra

-5 100,00 kr

0,00 kr

5063 - Klubbnissarna - Överlämnin

-600,00 kr

0,00 kr

-100 000,00 kr

0,00 kr

-107 400,00 kr

0,00 kr

-7 400,00 kr

0,00 kr

1671 - Klubbnissarna - Ettans fest

SUMMA
RESULTAT

Kommentar

BUDGET JML-NÄMNDEN
JML-ansvarig: Elin Lerin
medlemmar: 8

INTÄKTER
Projekt
1053 - ITM-bidrag

SUMMA

Budget

Utfall

9 000,00 kr

0,00 kr

9 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt
1337 - JMLN - Profilprodukter

Budget

Utfall

-800,00 kr

0,00 kr

1338 - JMLN - Uppmuntran

-2 400,00 kr

0,00 kr

1347 - JMLN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

-13 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-16 500,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-7 500,00 kr

0,00 kr

1339 - JMLN - Aktiviteter och WS

Kommentar

BUDGET KOMMUNIKATIONSNÄMNDEN
KNO: Sebastian Brandmaier
medlemmar: 14

16

INTÄKTER
Projekt
1660 - KN - Profilprodukter för försä

SUMMA

Budget

Utfall

30 000,00 kr

0,00 kr

30 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1354 - KN - Profilprodukter för KN

-1 400,00 kr

0,00 kr

1356 - KN - Uppmuntran

-4 200,00 kr

0,00 kr

5056 - KN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

-8 000,00 kr

0,00 kr

-25 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-38 900,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-8 900,00 kr

0,00 kr

1664 - KN - Administration
1660 - KN - Profilprodukter för försä

Kommentar

T.ex. m-sidan

BUDGET MASKINSEKTIONENS SURSTRÖMMINGSNÄMND
Surströmmingsakademiker: Abel Valko
medlemmar: 8

INTÄKTER
Projekt
1417 - MSN - FISQ

SUMMA

Budget

Utfall

3 000,00 kr

0,00 kr

3 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt
1416 - MSN - Profilprodukter

Budget

Utfall

-800,00 kr

0,00 kr

1415 - MSN - Uppmuntran

-2 400,00 kr

0,00 kr

1414 - MSN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

1417 - MSN - FISQ

-3 000,00 kr

0,00 kr

1418 - MSN - Event

-8 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-14 500,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-11 500,00 kr

0,00 kr

Kommentar

BUDGET NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
NNO:
medlemmar: 10

INTÄKTER
Projekt
1612 - NN - Annonsering
1613 - NN - Företagsevent

SUMMA

Budget

Utfall

6 000,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

6 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1611 - NN - Profilprodukter

-1 000,00 kr

0,00 kr

1610 - NN - Uppmuntran

-3 000,00 kr

0,00 kr

1615 - NN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-4 300,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

1 700,00 kr

0,00 kr

1613 - NN - Företagsevent

Kommentar

BUDGET SMÖRJKAMMARNÄMNDEN
SKO: Klas Birkestål
medlemmar: 12

INTÄKTER
Projekt
1640 - SkN - Uthyrning

SUMMA

Budget

Utfall

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1644 - SkN - Profilprodukter

-1 200,00 kr

0,00 kr

1646 - SkN - Uppmuntran

-3 600,00 kr

0,00 kr

5045 - SkN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

1647 - SkN - Kaffe och Te

-5 000,00 kr

0,00 kr

1642 - SkN - Upprustning

-58 000,00 kr

0,00 kr

1645 - SkN - Förbrukningsmaterial

-20 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-88 100,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-88 100,00 kr

0,00 kr

Kommentar

28000 kr för nya bord

BUDGET STUDIENÄMNDEN
MPAS: Anni Li
PPAS: Jacob Bordén
MSNO: Ebba Nauw
PSNO: Jenny Öbern Sandeström
medlemmar: 42

INTÄKTER
Projekt
1053 - ITM-bidrag

SUMMA

Budget

Utfall

34 000,00 kr

0,00 kr

34 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

UTGIFTER
Projekt
1631 - SN - Profilprodukter

Budget

Utfall

-4 200,00 kr

0,00 kr

1635 - SN - Uppmuntran

-12 600,00 kr

0,00 kr

1328 - SN - Överlämning

-1 200,00 kr

0,00 kr

1634 - SN - Möten

-14 300,00 kr

0,00 kr

1636 - SN - Projekt

-4 400,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-36 700,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-2 700,00 kr

0,00 kr

Kommentar

Frukost Tenta-P 2,2 /gång

BUDGET SKÄRMNÄMNDEN
Lysmask: Theo Zemack
medlemmar: 10

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

1712 - SkärmN - Profilprodukter

-1 000,00 kr

0,00 kr

5040 - SkärmN - Uppmuntran

-3 000,00 kr

0,00 kr

5043 - SkärmN - Överlämning

-300,00 kr

0,00 kr

5043 - SkärmN - Underhåll

-3 000,00 kr

0,00 kr

5041 - SkärmN - Projekt

-2 500,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-9 800,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-9 800,00 kr

0,00 kr

Kommentar

BUDGET VINPROVARKOMMITTÉN
medlemmar: 4

UTGIFTER
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

1800 - VPK - Utprovning sektionsvi

-1 750,00 kr

0,00 kr

Ökat med 250kr för alkfritt alternativ

1801 - VPK - Vin till SM

-1 450,00 kr

0,00 kr

1200 till alkvin och 250 till alkfritt

SUMMA

-3 200,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

-3 200,00 kr

0,00 kr

BUDGET MOMENT 20/21
PROJEKTLEDARE: Hugo Erixon
VICE PROJEKTLEDARE: Carolina Janner

INTÄKTER
Projekt
5000 - Mässplatser

Budget

Utfall

835 000,00 kr

0,00 kr

5001 - Event

81 000,00 kr

0,00 kr

Internevent

25 700,00 kr

0,00 kr

5026 - Övrigt

24 500,00 kr

0,00 kr

966 200,00 kr

0,00 kr

SUMMA

Kommentar

UTGIFTER
Projekt
5003 - Mässdagen

Budget

Utfall

-159 500,00 kr

0,00 kr

5001 - Event

-28 900,00 kr

0,00 kr

Internevent

-26 000,00 kr

5004 - Uppmuntran

-15 100,00 kr

Hållbarhet

0,00 kr

-850,00 kr

5002 - Marknadsföring

-34 095,00 kr

0,00 kr

5039 - Investeringar

-10 000,00 kr

0,00 kr

-188 500,00 kr

0,00 kr

-59 000,00 kr

0,00 kr

5005 - Bankett
5083 - Fasta kostnader
5026 - Övrigt

-21 600,00 kr

0,00 kr

SUMMA

-543 545,00 kr

0,00 kr

RESULTAT

422 655,00 kr

0,00 kr

43,74%

0,00%

VINSTMARGINAL

MÄSSPLATSER - INTÄKTER DETALJ

Kommentar

Projekt
HSP

Budget

Utfall

Kommentar

50 000,00 kr

0,00 kr

1St

Baspaket

560 000,00 kr

0,00 kr

28St

Premiumpaket

180 000,00 kr

0,00 kr

6St

Aktivitetspaket

45 000,00 kr

0,00 kr

1st

835 000,00 kr

0,00 kr

SUMMA

EVENT - INTÄKTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

Lunchföreläsningar

60 000,00 kr

0,00 kr

5 st a 12000kr + mat

Kompassen

20 000,00 kr

0,00 kr

2 st a 10000 kr

1 000,00 kr

0,00 kr

50 st a 20 kr st

81 000,00 kr

0,00 kr

Beerpongmärke

SUMMA

INTERNEVENT - INTÄKTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

Skifte PG

4 900,00 kr

0,00 kr

35 biljetter a 140 kr

Stugansittning

1 200,00 kr

0,00 kr

30 biljetter a 40 kr

Värdsittning

9 100,00 kr

0,00 kr

70 biljetter a 130 kr
70 biljetter a 150kr

Slutsittning

10 500,00 kr

0,00 kr

SUMMA

25 700,00 kr

0,00 kr

ÖVRIGT - INTÄKTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

Moment Transport

12 500,00 kr

0,00 kr

8 företag a 1500 kr

Alkoholpaket banketten

12 000,00 kr

0,00 kr

50 biljetter a 250 kr

24 500,00 kr

0,00 kr

SUMMA

MÄSSDAGEN - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Lunch
Service och interiörer

Budget
-13 000,00 kr
-5 500,00 kr

Utfall

Kommentar

0,00 kr
0,00 krskarta, skyltar, infobrosyr, servicedisk

Möbelhyra

-20 000,00 kr

0,00 kr

Räknat på 36 företag

Lokalhyra

-78 000,00 kr

0,00 kr

Hyrning av Nybmle

Garderob

-2 000,00 kr

0,00 kr

Baserat på tidigare år

Företagslounge
Moment Transport
Mattläggning

-8 500,00 kr

0,00 kr

Frukost + fika

-15 000,00 kr

0,00 kr

Lastbilshyra, bensin och lager

-1 500,00 kr

0,00 kr

Tillbehör till matläggning

Ljus och ström

-5 500,00 kr

0,00 kr

Framdragning av el till montrar

Städning

-3 000,00 kr

0,00 kr

Städning efter mässan, via THS

Kommunikation

-6 000,00 kr

0,00 kr

Hyra walkie talkies/hörsnäckor

Handsprit

-1 500,00 kr

0,00 kr

Till att ha på mässan

SUMMA

-159 500,00 kr

0,00 kr

EVENT - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Lokalhyra Lunchföreläsningar

Budget

Utfall

-5 000,00 kr

0,00 kr

-13 500,00 kr

0,00 kr

Beerpong

-2 000,00 kr

0,00 kr

Mottagning

-8 400,00 kr

0,00 kr

-28 900,00 kr

0,00 kr

Kompassen

SUMMA

Kommentar

INTERNEVENT - UTGIFTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

Skifte PG

-4 900,00 kr

0,00 kr

Stugansittning

-1 000,00 kr

0,00 krskarta, skyltar, infobrosyr, servicedisk

Värdsittning

-9 100,00 kr

0,00 kr

Slutsittning
Stora Värdmöte

SUMMA

Räknat på 36 företag

-10 500,00 kr

0,00 kr

Hyrning av Nybmle

-500,00 kr

0,00 kr

Baserat på tidigare år

-26 000,00 kr

0,00 kr

UPPMUNTRAN - UTGIFTER DETALJ
Projekt
PG uppmuntran

Budget
-3 900,00 kr

Utfall
0,00 kr

Kommentar

GL uppmuntan

-3 200,00 kr

0,00 kr

Värdar uppmuntran

-8 000,00 kr

0,00 kr

-15 100,00 kr

0,00 kr

SUMMA

HÅLLBARHET - UTGIFTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Kommentar

Sopsortering mässan

-550,00 kr

0,00 kr

Tydliga sopkärl för sortering

Soppåsar

-300,00 kr

0,00 kr

Till mässan och andra event

-850,00 kr

0,00 kr

SUMMA

MARKNADSFÖRING - UTGIFTER DETALJ
Projekt

Budget

Utfall

Banderoller

-6 000,00 kr

0,00 kr

Upp-/nedsättning vid KTH entré

-1 875,00 kr

0,00 kr

Upp-/nedsättning vid och Nymble

-1 000,00 kr

0,00 kr

Profilkläder - Hoodies

-7 560,00 kr

0,00 kr

Erbjudandekatalog

-500,00 kr

0,00 kr

Kampanj

-3 000,00 kr

0,00 kr

Namnbrickor

-1 060,00 kr

0,00 kr

Medaljer

-1 200,00 kr

0,00 kr

-500,00 kr

0,00 kr

-10 100,00 kr

0,00 kr

-1 000,00 kr

0,00 kr

-300,00 kr

0,00 kr

-34 095,00 kr

0,00 kr

Annonsering
Märken
Goodiebag mässan
Visitkort

SUMMA

Kommentar

INVESTERINGAR - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Profilkläder - pike
Investering kontor

SUMMA

Budget
-8 000,00 kr

Utfall
0,00 kr

-2 000,00 kr

0,00 kr

-10 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

BANKETT - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Middag inkl. loklal
Dekoration
Underhållning
Mat till personal

SUMMA

Budget

Utfall

-160 000,00 kr

0,00 kr

-6 000,00 kr

0,00 kr

-21 000,00 kr

0,00 kr

-1 500,00 kr

0,00 kr

-188 500,00 kr

0,00 kr

Kommentar

FASTA KOSTNADER - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Lagerlokal
Hemsida
Kontor

SUMMA

Budget

Utfall

-22 500,00 kr

0,00 kr

-2 500,00 kr

0,00 kr

-34 000,00 kr

0,00 kr

-59 000,00 kr

0,00 kr

Kommentar

ÖVRIGT - UTGIFTER DETALJ
Projekt
Fordon
Förbrukningsmaterial - kontor
Moment 2023
Oväntade utgifter

SUMMA

Budget

Utfall

Kommentar

-5 000,00 kr

0,00 kr

Bensin/parkering

-500,00 kr

0,00 kr

Papper/Pennor/dyl.

-1 100,00 kr

0,00 kr

För nästa års Moment

-15 000,00 kr

0,00 kr

Oförutsedda utgifter

-21 600,00 kr

0,00 kr

medlemmar: 125

INTÄKTER
Projekt

2L
Dans
Dekor
Directeur
Doku
Kören
Koreograf
Manus
MuP
Orqestern
PReko
Scenograf
Skådis
Skoj
SM

SUMMA

UTGIFTER
Projekt

2L

Budget

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
10 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
253 500,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
87 500,00 kr

351 000,00 kr
Budget

Utfall

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

0,00 kr
Utfall

-37 650,00 kr

0,00 kr

Dans

-2 830,00 kr

0,00 kr

Dekor

-15 150,00 kr

0,00 kr

-113 000,00 kr

0,00 kr

Doku

-13 700,00 kr

0,00 kr

Kören

-250,00 kr

0,00 kr

Koreograf

0,00 kr

0,00 kr

Manus

0,00 kr

0,00 kr

-600,00 kr

0,00 kr

-5 350,00 kr

0,00 kr

-58 700,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

-300,00 kr

0,00 kr

Skoj

-11 100,00 kr

0,00 kr

SM

-96 000,00 kr

0,00 kr

Directeur

MuP
Orqestern
PReko
Scenograf
Skådis

SUMMA
RESULTAT

Kommentar

-354 630,00 kr

0,00 kr

-3 630,00 kr

0,00 kr

Kommentar

BUDGET PHÖSNINGEN - ÖVERSIKT
-KLICKBARA LÄNKAR PÅ PROJEKTEN SOM VISAR AL
INTÄKTER
Budget

Utfall

152 996,75 kr

0,00 kr

Där

0,00 kr

0,00 kr

Ek0

0,00 kr

0,00 kr

KPH

0,00 kr

0,00 kr

Ledarna

10 950,00 kr

0,00 kr

nOg

98 520,00 kr

0,00 kr

HVM

91 180,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

24 675,00 kr

0,00 kr

115 710,00 kr

0,00 kr

PHÖPO

0,00 kr

0,00 kr

Phöto

0,00 kr

0,00 kr

SprÖPO

82 850,00 kr

0,00 kr

ÖPH

45 183,00 kr

0,00 kr

622 064,75 kr

0,00 kr

-147 306,10 kr

0,00 kr

Där

-1 000,00 kr

0,00 kr

Ek0

0,00 kr

0,00 kr

KPH

-2 875,00 kr

0,00 kr

-29 615,00 kr

0,00 kr

nOg

-184 273,00 kr

0,00 kr

HVM

-82 917,00 kr

0,00 kr

-4 009,00 kr

0,00 kr

-18 225,00 kr

0,00 kr

-142 622,00 kr

0,00 kr

-5 000,00 kr

0,00 kr

-23 276,00 kr

0,00 kr

Allmänt

nOllan
nUppÖk
PhÄLG

SUMMA

UTGIFTER
Allmänt

Ledarna

nOllan
nUppÖk
PhÄLG
PHÖPO
Phöto

SprÖPO
ÖPH

SUMMA

RESULTAT

-125 080,00 kr

0,00 kr

-36 873,00 kr

0,00 kr

-803 071,10 kr

0,00 kr

-181 006,35 kr

0,00 kr

LLA DETALJER!

Diff

Kommentar

152 996,75 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
10 950,00 kr
98 520,00 kr
91 180,00 kr
0,00 kr
24 675,00 kr
115 710,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
82 850,00 kr
45 183,00 kr

622 064,75 kr

-147 306,10 kr
-1 000,00 kr
0,00 kr
-2 875,00 kr
-29 615,00 kr
-184 273,00 kr
-82 917,00 kr
-4 009,00 kr
-18 225,00 kr
-142 622,00 kr
-5 000,00 kr
-23 276,00 kr

-125 080,00 kr
-36 873,00 kr

-803 071,10 kr

-181 006,35 kr

Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

VALHANDLINGAR
Valberedningen
Sammansättning
Valberedningen för verksamhetsåret 2022/2023 tillsattes under SM4 21/22 med fri nominering.
Valberedningen består detta verksamhetsår av:
Anna Oldestam, M17
Arvid Pereswetoff-Morath, M20
Ella Ericson, M21
Kristy San, P20
Simon Stenberg, M19
Theo Zemack, M19
Till sammankallande för Valberedningen valdes Anna Oldestam på SM4 21/22.

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 5/9 och 19/5 2022. Information kring valen nådde ut till
sektionens medlemmar via:
●

Maskinsektionens Facebook sida

Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär i podio. Det har där varit möjligt att
nominera en kandidat anonymt. Efter ansökan/nominering har Valberedningen kontaktat de
sökande/nominerade och genomfört intervjuer.
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Kassör
Önskad profil
Kassören sitter i Maskinsektionens Styrelse och har det yttersta ansvaret för att sköta sektionens, och dess
underliggande verksamheters, ekonomi. Detta innefattar att ansvara för bokföring av 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. Kassören har även nära kontakt med nämnden KLiRR som
stöd vid bokföring, kvittoredovisning och andra KLiRRande sysslor.
Sökande
Totalt antal sökande: 0
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Ettans Post
Önskad profil
Ettans Post är medlem i Maskinsektionens Styrelse och därmed en central del i sektionens strategiska
arbete. Till rollen har Valberedningen sökt en person som går första året på Maskinteknik eller Design och
Produktframtagning som visar stort intresse för styrelsearbete och en vilja att lära sig mer om
Maskinsektionen och hur den fungerar. Sökande bör vara lyhörda för medlemmarnas åsikter och
önskemål samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Tidigare
styrelseerfarenhet är meriterande, men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1
●

Vincent Shin

Vincent Shin
Intervjuad av: Theo Zemack, Ella Ericson
Personligt brev
Hej SM!
Mitt namn är Vincent Shin och jag har blivit nominerad till Ettans post! Jag är 20 år gammal och har
precis börjat mina studier på Maskinteknik men är inte ny till KTH då jag gick tekniskt basår förra året.
Under basåret var det inte helt lätt att engagera sig i studentlivet så nu efter vår helt fantastiska mottagning
där vi fick observera Phöseriet och styrelsen så visste jag att jag ville vara delaktig. Därför tror jag att
Ettans post hade varit ett otroligt bra tillfälle att lära mig mer om maskinsektionen. Jag tror att jag hade
passat i Ettans roll då jag trivs med ansvarstagande och är en nyfiken och social person.
Hoppas att få lära känna alla i styrelsen under året och få bidra till maskinsektionen!
Vincent Shin
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Valberedningens beskrivning
Vincent har precis börjat sitt första år på maskinteknik och har året innan gått ett tekniskt basår. På
fritiden tycker Vincent om att läsa fantasy och festa. Han har även spelat piano sedan åtta år tillbaka.
Vincent har inga tidigare erfarenheter inom styrelsearbete eller liknande men tycker det verkar vara en
väldigt lärorik och användbar erfarenhet att ha. Då han inte varit engagerad i studentlivet förut visar han
ett stort intresse av att med ettans post börja engagera sig mer inom sektionen.
Valberedningens utlåtande
Intervjun med Vincent började med ett flertal frågor om vad rollen som ettans post innebar, både
angående arbetsuppgifter och tidsåtgången. Efter att Vincent blivit införstådd av rollen visades stort
intresse och nyfikenhet om hur sektionen styrs. Då Vincent önskar att han varit mer aktiv inom elevkåren
på sitt gymnasium ser han detta som en möjlighet att testa på hur styrelsearbete fungerar.
Valberedningen väljer därför att förorda Vincent till posten som Ettans post.
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Sångledare
Önskad profil
Sångledaren har som främsta uppgift att sångleda Maskinsektionens gasquer. Valberedningen söker därför
en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta innebär god
planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade situationer.
Sökande bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas uppmärksamhet då det
förekommer exempel på sämre gasquedisciplin emellanåt. På grund av det stora antalet gasquer som hålls
under ett verksamhetsår bör sökande ha intresse för att delta på dessa och kunna samarbeta med
sittningarnas olika arrangörer. Vidare bör sökande ha erfarenhet av Maskinsittningar samt god insikt i
Maskinsektionens traditioner.
Sökande
Totalt antal sökande: 2
●

Ellen Wistedt

●

Oskar Robsarve
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Ellen Wistedt
Intervjuad av: Anna Oldestam, Kristy San
Personligt brev
Hallå där SM!
Jag heter Ellen Wistedt och söker rollen som Sångledare. Nu i våras avslutade jag min
kandidat i Design och Produktframtagning och började min master inom Maskinkonstruktion.
Jag har under mina år på maskin varit med i Jubelspexet som kör, PReko och detta år är jag
C-PReko. Även har jag varit med i Idrottsnämnden och mottagningen två år, inom grupperna
KPH och Ledarna.
Redan under min egna mottagning som n0llan växte mitt intresse för sång och maskins
traditioner med gasquer och sittningar. Jag blev då väldigt inspirerad över hur duktig vår
Sångledare det året var och hur stämningen på gasquen verkligen höjdes när ett tempo drogs
igång. Detta var en anledning till att jag sökte kören i spexet där mitt intresse och mina
erfarenheter för sång utvecklades mycket. Nu det senaste året, när jag var med i mottagning
som Ledare, utvecklades mina intressen för sång ännu mer när jag fick chansen att sångleda
och föra vidare maskins traditioner på n0llan- och phöseriets sittningar.
Under mina år på sektionen har jag verkligen märkt hur sången och gasquerna för sektionen
samman och jag vill föra vidare och bidra till att den gemenskapen som maskin har fortsätter
att finnas. Oavsett om man kan hålla en ton rätt eller kan texten på en låt perfekt kan alla vara
med, känna sig inkluderade och bidra till stämningen genom sång och gyckel med sångboken
i handen. Jag skulle känna mig väldigt hedrad över förtroendet att bära rollen som Sångledare
och mitt mål med det är att få alla att känna sig inkluderade och att vi på maskin ska ha
otroliga gasquer värda att minnas.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Ellen Wistedt
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Valberedningens beskrivning
Ellen går 4:e året på Design och Produktframtagning med master inom Maskinkonstruktion och har varit
aktiv inom många delar av sektionen. Hon har tidigare varit med i Jubelspexet i kören och preko, under
mottagningen i KPH och ledarna, och i Idrottsnämnden. I år är hon aktiv i Jubelspexet som C-preko. På
fritiden tycker hon om att träna och hon har tidigare varit elitidrottare i innebandy.
Valberedningens utlåtande
Ellen har varit en aktiv del av sektionslivet och ger intrycket av att ha bra insikt i sektionens traditioner.
Hon såg som n0llan mycket upp till sångledaren och fick tidigt ambitioner av att själv stå och sångleda
sittningar. Med hennes erfarenhet från ledarna i mottagningen ger hon intryck av att vara väl insatt i rollen
som sångledare, ha praktisk erfarenhet av att ha sånglett sittningar under sin tid som ledare i phöset och
väl medveten av tidsåtgången som rollen kräver. Hon ger intryck av att ha idéer på att se över sångboken
men är i helhet nöjd med senaste versionen som kom 2021 och uppskattar många av de nya sångerna.
Valberedningen väljer därför att förorda och rekommenda Ellen till posten som sångledare.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Oskar Robsarve
Intervjuad av: Anna Oldestam, Kristy San
Personligt brev
Mina damer, Mina herrar, Mina vänner!
Jag heter Oskar Robsarve och jag söker posten som er sångledare.
När jag började på Maskin 2018 möttes jag av dåvarande sångledare Dennis Stål och kunde inte känna
annat än ”det där vill jag också göra”. På mitt första SM1 nominerade jag mig därför till posten men,
kanske inte så förvånande, fick jag inte posten.
Sedan dess har jag spenderat 4 år har på maskin. Jag har spexat, valberett och arrat Moment. Jag har varit
på allt från den finaste ADA till den dräggigaste dasque, förat allt från för lite till alldedels för mycket. Jag
har varit på otaliga smörjispubar och fått många vänner längs vägen. Något som aldrig sinat under denna
tid är kärleken jag har för Maskin och min längtan för Sångledarrollen!
Som sångledare kan ni vara säkra på att jag kommer lägga hela min själ för att sittningarna på vår kära
sektion skall bli de bästa de kan och att alla maskinare ska kunna trivas och ha kul tillsammans.
Om det är något ni också vill, så rösta på mig till er sångledare. Jag kommer inte göra er besvikna!

För Fanan och Sången!
Oskar ”Robban” Robsarve
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Valberedningens beskrivning
Oskar går 5:e året på maskin med master inom Marina System. På fritiden gillar han att segla, festa, dricka
öl och hålla på med musik. Han har varit med i Moment två gånger, i Jubelspexet två gånger i gruppen
Orquestern och satt med i Valberedningen förra året. Han har ävet assat i intromatten för maskinn0llan.
Oskar visar stort intresse för Maskinsektionen och för rollen som sångledare. Han har fått övat på att vara
sångledare internt och även för enstaka låtar på ADA. Han har deltagit i många olika sittningar och har
därmed koll på det teoretiska vad gäller sångledning.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen fick intrycket av att Oskar har god insikt i och stort intresse för sektionslivet då han varit
aktiv i en rad grupper under sin studietid. Han ger intrycket av att ha insikt i arbetsbördan som krävs för
att axla rollen som sångledare. Dock fick valberedningen intrycket av att Oskar saknar ledarerfarenhet på
sektionen som valberedningen tror är nödvändigt och underlättar för att klara av att utföra
sångledarrollen. Trots detta tror vi att Oskar skulle göra ett bra jobb som sångledare.
Valberedningen väljer därför att förorda Oskar till posten som sångledare.
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Öfverphösare (ÖPH)
Önskad Profil
Öfverphöseriet har det yttersta ansvaret för Maskinsektionens årliga mottagning av nya studenter.
Valberedningen söker därför personer med goda ledaregenskaper och ett stort intresse av att främja
välkomnandet av de nyantagna studenterna. Sökande bör även vara strukturerad och organiserad för att
klara av de utmaningarna som mottagningen innebär. Fortsättningsvis skall sökande även kunna prestera
under pressade situationer och klara av att hantera oförutsedda händelser. Att motivera chefsgruppen och
resten av Phöseriet samt att lösa konflikter är också viktiga egenskaper. Tidigare erfarenhet av ledarskap är
meriterande, men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 1
●

Evelina Jönsson och Oliver Håkansson
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Evelina Jönsson och Oliver Håkansson
Intervjuad av: Theo Zemack, Arvid Pereswetoff-Morath
Personligt brev
Hej SM! Vi heter Oliver och Evelina och söker Öfverphösare för mottagningen 2023! Vi söker
rollen som Öfverphösare för att vi brinner för mottagningen och Maskinsektionen. Vår tid
som både n0llan och phösare har varit det som lämnat allra störst intryck, med de starkaste
och roligaste minnena från vår tid på KTH! Därför vill vi två se till att göra mottagningen 2023
till den bästa någonsin genom att ge tillbaka med lika mycket engagemang och glädje som
tidigare mottagningar givit oss.
Evelina
Jag är 23 år gammal från Sollentuna. Jag går just nu mitt femte år på Design och
Produktframtagning. Under min tid på maskinsektionen har jag engagerat mig i tre år i
Jubelspexet, PReko 2019, C-PReko 2020 samt Skådis 2021, jag var Sexmästeriet 21/22
och har varit aktiv i Klubbmästeriet sedan 2020. Jag har även varit med i Mottagningen fyra
år och har då phöst som nUppÖk 2019, C-nUppÖk 2020, KPH 2021 samt PHÖPO 2022.
Oliver
Jag är en 28 år gammal Gotlänning som bor i Täby och jag går mitt sjätte år på Maskin. Jag
försöker just nu avsluta min master inom Industriell Ekonomi. Jag har under min tid på KTH
varit engagerad i Maskinsektionen som KBM 20/22. 2L 19/20, SKOJ 2021 och C-2L 2022 i
Jubelspexet, I mottagningen har jag phöst tre gånger som HVM 2019, C-HVM 2020 och
n0llan 2022.
Mottagningen 2023
Våra ambitioner är att skapa en mottagning där alla phösare känner sig sedda och delaktiga
samt där alla n0llan känner sig inkluderade och välkomna till Maskinsektionen. Vi vill även
att alla som är delaktiga i mottagningen ska känna att mottagningen är rolig och givande. För
att säkerställa detta vill vi behålla schemat med tre veckor men se över de event som finns
för att se till att det finns variation i eventen. Detta för att skapa så roliga och givande event
som möjligt för n0llan och alla andra. Inför mottagningen 2023 vill vi lägga mer fokus på
hållbart engagemang. Mottagningen tar mycket tar mycket tid och kräver mycket energi. Om
vi blir valda, vill vi kolla på möjligheten att ge alla grupper extra ledig tid. Detta för att det
skall vara en mindre påfrestning att phösa men också för n0llan som kommer att kunna ha
en ännu bättre phösning med phösare som har ork att vara ännu mer engagerade.
Vi har i stort sett tre fokusområden som vi vill lägga fokus på. Dessa är att fördjupa
JML-arbetet som gjordes under mottagningen 2022, hållbart engagemang som vi nämnde
tidigare samt att försöka engagera fler sponsorer i mottagningen för att i den mån det är
möjligt lyckas subventionera för både n0llan och potentiellt även för phösare. För att
genomföra detta anser vi att rollen som ÖPH kräver en god strukturerings- och
planeringsförmåga samtidigt som det är viktigt att kunna stötta och peppa phöseriet. Våra
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tidigare erfarenheter som chefer inom mottagningen och jubelspexet, samt från andra
engagemang inom sektionen tror vi ger oss bra förutsättningar för arbetet som ÖPH då vi
tillsammans har en rad olika erfarenheter från en stor mängd grupper. Vi ser verkligen fram
emot att få träffa er på SM och vidare presentera våra idéer om hur vi vill göra mottagningen
2023 till den bästa någonsin!
Oliver & Evelina

Valberedningens beskrivning
Evelina går 5:e året på Design och Produktframtagning med master inom Teknisk Design och har varit
aktiv inom många delar av sektionen. Hon har tidigare varit aktiv i Jubelspexet som Preko, C-Preko och
Skådis, under mottagningen som nUppÖk, C-nUppÖk, KPH och Phöpo. Hon har även varit Sexmästare
och aktiv i KBM sedan 2020.
Oliver går 6:e året på Maskinteknik med master inom Industriell Ekonomi och har varit aktiv inom många
delar av sektionen. Han har tidigare varit aktiv inom Jubelspexet som 2L, Skoj två gånger, och C-2L, samt
under mottagningen som HVM, C-HVM och n0llan. Han har även varit med i KBM.
Evelina och Oliver trycker på vikten av hållbart engagemang och JML under mottagningen. Deras planer
om att förbättra arbetsbelastningen under mottagningen omfattar en mer jämnt utdelad arbetsbelastning
bland grupperna och ett schema som tillåter för mer sömn och tid för återhämtning. De framför även en
önskan att minska kostnaden under mottagningen, både för n0llan och phöseriet, detta genom att locka
fler sponsorer. En annan viktig punkt är att allas åsikter och tankar ska bli hörda även att alla ska känna sig
sedda och uppskattade. För att åstadkomma detta framför de tankar om att göra som spexets Directeurer
och gå runt till de olika grupperna under deras träffar för att lära känna alla bättre. De väljer att söka
tillsammans till posten som ÖPH då de kompletterar varandras egenskaper bra. Dom har även haft möten
då dom bla. har pratat om vikten av öppen kommunikation mellan varandra.
Valberedningens utlåtande
Valberedningen får intrycket att Evelina och Oliver är väl medvetna om vad rollen som ÖPH innebär och
den arbetsbörda som rollen innefattar. Utöver deras egna erfarenheter inom sektionen och chefsgruppen i
mottagningen har de även visat ett stort engagemang genom möten med de tre tidigare ÖPH-paren. De
visar även en stor förmåga att anpassa sig efter situationen. Ett exempel på detta var bludder 2 under
mottagningen 2020, då sittningen behövde flyttas och planeras om med kort varsel. De har dessutom tid
att ha ÖPH som huvudfokus iochmed att de inte planerar att engagera sig ytterligare i sektionen.
Valberedningen uppmanar SM att ställa frågor om vad deras planer kring införskaffning av fler sponsorer
innefattar mer konkret, även deras tankar om hållbart engagemang och JML.
Valberedningen väljer därför att förorda Oliver och Evelina till posten som Öfverphösare.
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Sektionsgeneral (Quarnevalen)
Önskad Profil
Sektionsgeneralen fungerar som föreningslänk mellan staben och byggarna. Därför krävs det att personen
har en stor social förmåga och inte räds att prata med nya människor. Personen ska även vara villig att
lägga tid på uppdraget och vara driven för att kunna organisera olika aktiviteter för att öka sektionens
medlemmars intresse för Quarnevalen. Sektionsgeneralen kommer även att vara Quapten för ett
Quarnevalenbidrag, vilket den sökande bör ha i åtanke.
Sökande
Totalt antal sökande: 0
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Mäterolog
Önskad profil
Till rollen som mäteorolog söker vi en nogrann person med färdighet inom enhetsanalys. Dessutom har
personen ansvar för att se till att de Kungliga Mätningarna sker samt att den Kungliga Mätpolicyn
uppdateras kontinuerligt under sin mandatperiod.
Mäteorologen ska upprätthålla Kungliga Maskinsektionens enhetsomvandlingar och bör därför kunna
operera antingen mätsticka eller miniräknare samt vara medveten om riskerna med avrundning.
Då värdesiffror är viktiga när en handskas med nummer, är ett krav på den sökande att den är just värdig.
Med detta menas att den sökande antingen har blivit upphöjd till Ettan eller i högre Mekanuesisk instans
tilldelats oschlemmiga status.
Att kunna stava till Mäteorolog är meriterande men inget krav.
Sökande
Totalt antal sökande: 2
●

Kjell Thuresson

●

Magnus Ramsköld

Kjell Thuresson
Intervjuade av: Anna Oldestam, Ella Ericson
Personligt brev
Halloj SM!
Jag heter Kjell Thuresson och har precis påbörjat min master. Fram tills nu har jag varit med i
Internationella Gruppen samt har suttit som Förste Kastare för KMDK i två år och varit Buddy för
internationella mottagningen.
Länge har Maskinare varit förvirrade. Hur lång tid tar det att gå till M? Hur många försök borde
hålfen ta? Hur mycket öl får finnas kvar i flaskan efter ett häv? Anledningen till att jag söker
posten som Mäteorolog är för att kunna guida Maskinare till en mer måttfull framtid och bevisa
varför just Maskinsektionen ligger i framkant på KTH.
Länge leve Smörjis,
Kjell Thuresson
Valberedningens beskrivning
Kjell går 4:e året på Maskin och har precis börjat sin master. Hittills på sektionen har han varit med i
Internationella Gruppen och varit Förste Kastare för KMDK i 2 år. Utöver detta engagemang har han
även varit Buddy i Internationella mottagningen. Hans favoritenhet är lux. Kjell tycker att det borde finnas
ett optimalt sätt att värma mat i microsarna i smörjis, gällande effekt och tid, och skulle som mäterolog
fastställa detta för maskinsektionens räkning.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen

Valberedningens utlåtande
Då rollen som Mäterolog är ny finns det inte någon tidigare företrädare att dra visdom från.
Valberedningen anser att Kjell skulle utgöra en lämplig Mäterolog för sektionen då han ofta gör
enhetsanalyser på tentor, väljer gradskiva framför linjal med god motivering och uppger sig vara en
noggrann och pedantisk person. Han har ett långtgående intresse för sektionen och tycker att rollen som
Mäterolog verkar kul och ett bevis på att allt inte alltid måste vara så seriöst på maskin. Valberedningen
anser det även meriterande att Kjell känner till två olika mätsystem, SI-systemet och Imperial system.
Valberedningen väljer därför att förorda Kjell till posten som Mäteorolog.
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Kungliga Maskinsektionen, THS
Valberedningen
Magnus Ramsköld
Intervjuade av: Anna Oldestam, Arvid Pereswetoff-Morath
Personligt brev
Tjena SM!
Magnus Ramsköld heter jag och går nu mitt sista år på Maskin. Under min tid här har jag hunnit engagera
mig inom det mesta: är vrak i både spexet och mottagningen, suttit som Jippomästare, varit gruppledare i
Moment och suttit som ledamot i både valberedningen och Styrelsen. Genom mina engagemang har jag
kommit att älska alla de studentikosa traditioner som vi har som häfv, gyckel, M-pommes och så mycket
mer! Jag söker nu rollen som Mäteorolog för att få fortsätta jobba med det studentikosa på sektionen och
hoppas SM finner mig värdig för det ansvaret. Svarar gärna på frågor om det är något ni undrar över.
Hoppas vi ses på SM
Magnus Ramsköld

Valberedningens beskrivning
Magnus går sitt sista år på maskinsektionen. Under på sina år på sektionen har Magnus engagerat sig i det
mesta som sektionen har att erbjuda. Under sin tid på sektionen har Magnus phöst som n0g, n0g, n0g
samt spexat som dekor, dekor, 2L. Han har även varit gruppledare inom Moment, varit Jippomästare och
suttit med i Valberedningen och Styrelsen. Poster som han utfört med stor noggrannhet. Magnus har
genom sitt engagemang byggt upp stor kärlek till det studentikosa och vill fortsätta utveckla traditioner
inom sektionen.
Valberedningens utlåtande
Magnus har under sina år på maskin visat stort intresse och kärlek till sektionen. Då rollen som Mäterolog
är ny finns det inte någon tidigare företrädare att dra visdom från. Trots detta har den sökande byggt upp
en bild av vad han vill att rollen vara och har konkreta planer på hur han skall gå till väga. Magnus väljer
gradskiva framför linjal med god motivation och uppger sig ha idéer kring hur han kan etablera Maskins
nya officiella mätsystem. Han uppger sig även aldrig ha fått avdrag för fel enhet på en tentamen under sin
tid på maskinsektionen. Magnus har goda kunskaper inom SI-systemet, något Valberedningen ser som
meriterande.
Valberedningen väljer därför att förorda Magnus till posten som Mäteorolog.
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