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Proposition till SM1 2019-10-08

Verksamhetsplan 19/20
Bakgrund
Verksamhetsplanen är det dokument som organisationen bör arbeta efter och gör utvärdering i slutet av året
möjligt.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att anta verksamhetsplanen enligt bilaga.

Styrelsen genom

Matilda Östman
Ordförande
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Proposition till SM1 2019-10-08

Budget för Maskinsektionen
Bakgrund
Budgeten är lik tidigare år, med några mindre förändringar för verksamhetsåret 19/20.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att bifalla budgeten i sin helhet enligt bilaga.

Styrelsen genom

Erik Öbrink
Kassör
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Proposition till SM1 2019-10-08

Ändring i praxis av titeln JML-ansvarig till JML-nämndsordförande
(JMLNO)
Bakgrund
Styrelsen och sittande JML-A anser att JMLNO karakteriserar postens ansvarsområden tydligare än tidigare
benämning, i enlighet med andra nämnders poster. JML-A är inte själv ansvarig för JML-arbetet på Kungliga
Maskinsektionen, och bör därför byta namn.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att ändra titeln för JML-nämndens ordförande från JML-ansvarig till JML-nämndsordförande (JMLNO)

Styrelsen genom

Felicia Lindgren
Styrelseledamot
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Ta bort skyldighet för revisorerna att ”senast tio dagar före sektionens valmöte inlämna
förslag till val av revisorer”
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Sid. 1 av 1

Proposition till SM1 2019-10-08

Ta bort skyldighet för revisorerna att ”senast tio dagar före sek-
tionens valmöte inlämna förslag till val av revisorer”
Bakgrund
Revisorerna bör vara opartiska personer vars uppgift är att löpande granska all sektionens verksamhet. I och
med sin opartiskhet så bör revisorerna inte vara inblandade i valet av nästkommande års revisorer.

Proposition
Styrelsen yrkar därför på:

att ur Stadgarna ta bort 5.3 del 3
”senast tio dagar före sektionens valmöte inlämna förslag till val av revisorer”

Styrelsen genom

Matilda Östman
Ordförande
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VERKSAMHETSPLAN  
2019/2020 

 
 

   

  
 



  
Kungliga Maskinsektionen, THS  
Styrelsen 

INTRODUKTION 
Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning 
och tas fram i samråd med MLG. Verksamhetsplanen för 2019/2020 har ett fortsatt fokus på utveckling av 
sektionens struktur, engagemang för alla medlemmar, ett starkt studentinflytande och arbete med jämlikhet, 
mångfald och likabehandling. 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.  

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.  

Verksamhetsplanens utformning  
Verksamhetsplanen bygger på delade erfarenheter från styrelsen 18/29, MLG 18/19 samt styrelsen 19/20.. 
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.  

1.1. Vision 
1.1.1. Mål 

 
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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Kungliga Maskinsektionen, THS  
Styrelsen 

1. FUNDAMENT 
“THS verksamhet vilar på en stark organisation.” 

1.1 Maskinsektionen bedriver en verksamhet som är baserad på THS  
värdegrunder 
1.1.1 Utvärdera verksamheten och dess dokument baserat på THS värdegrund. 
1.1.2 Informera om THS värdegrund, förslagsvis via M-sidan.. 

1.2 Maskinsektionens teknologer känner till och förstår THS verksamhet  
1.2.1 Tillgängliggör informationsmaterial på M-sidan som förtydligar kopplingen till THS och dess 

verksamhet. 

1.3 Maskinsektionens teknologer känner till och är delaktiga i sektionens   
verksamhet 
1.3.1 Skapa en ny hemsida, M-sidan, för att underlätta delning av info, filer och annat. 
1.3.2 Kontinuerlig rapportering från styrelsen och MLG i form av till exempel månadsbrev, info  

på tv:n i M-korridoren och via sociala medier.  
1.3.3 Inför event med styrelsen för att ge medlemmarna en inblick i styrelsens arbete.  
1.3.4 Öka förståelsen för sektionsmötets syfte och process samt öka intresse för deltagande. 
1.3.5 Styrelsen har ett transparent informationsflöde genom officiella kommunikationskanaler.   

1.4 Maskinsektionen har en långsiktig och hållbar ekonomi  
1.4.1 Inför digital bokföring och utbilda teknologer i de nya rutinerna. 
1.4.2 Utbilda nämndordföranden i deras ekonomiska ansvarsroll. 
1.4.3 Utvärdera hållbara utgifter så att pengar inte läggs på hög eller spenderas i onödan 
1.4.4 Skapa långsiktiga relationer med företag 

1.5 Maskinsektionen jobbar framåt med att förbättra sektionens  
inbördes samarbete  
1.5.1 Kontinuerligt följa upp MLG:s arbete under året. 

 

1.6 Maskinsektionen har ett hållbart arbetssätt som gynnar miljön  
1.6.1 Skapa en miljöpolicy anpassad för att genomsyra hela sektionens verksamhet 
1.6.2 Öka samarbete inom sektionen för att minska miljöpåverkan och slöseri med resurser. 

1.7 Maskinsektionen har en rättvis rekrytering i hela organisationen 
1.7.1 Utvärdera och utarbeta en gemensam rekryteringspolicy. 
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2. UTBILDNING 
“Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid.” 

2.1 Hög medvetenhet på sektionen om betydelsen av  
utbildningsbevakning 
2.1.1 Ha ett kontinuerligt informationsflöde i officiella kommunikationskanaler där  

Studienämndens arbete kan ses. 
2.1.2 Uppmuntra Studienämndens representanter att gå upp under föreläsningar och presentera  

sig själva.  

2.2 Teknologer på Maskinsektionen vill och vet hur utbildningen kan  
påverkas 
2.2.1 Information om Studienämndens medlemmar och Masterrepresentanter ska finnas  

lätt tillgängligt för alla studenter.  
2.2.2 Kontaktformulär till Studienämnden ska finnas på M-sidan.  
2.2.3 Underlätta inför kursval - t.ex. länkar, guider och kursvalsmässor. 

2.3 Det finns utbildningsbevakning för samtliga  
maskinrelaterade utbildningar  
2.3.1 Utvärdera hur bevakning på valfria- och masterkurser sker. 

 

2.4 Maskinsektionen skall bedriva och främja verksamhet som stimulerar  
inlärning  
2.4.1 Införa återkommande event där gemensamma studier mellan till exempel årskullar och kurs  

uppmuntras. 

2.5 Maskinsektionen skall bidra positivt till KTH:s externa anseende  
gällande utbildning  
2.5.1 Skapa ett kontinuerligt samarbete med KTH Student för deltagande i marknadsföring av  

programmen på gymnasieskolor, mässor m.m.  
2.5.2 Se till att de som representerar Maskinsektionen utåt är väl medvetna om sektionens och  

KTH:s värderingar. 
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3. FRAMTID 
“Alla studenter ska få sitt drömjobb.” 

3.1 Maskinsektionen erbjuder teknologer ett varierat utbud av kontakt  
med arbetslivet  
3.1.1 Erbjuda event,. utspridda över året, där teknologer kommer i kontakt med företag. 
3.1.2 Implementering av alumninätverk och mentorprogram. 
 

3.2 Maskinsektionens grupper för näringslivsverksamhet har ett bra  
samarbete 
3.2.1 Skapa en gemensam näringslivspolicy för hela sektionen, där tydliga ansvarsområden och  

rutiner skapas.  
3.2.2 Sektionens företagskontakter koordineras och struktureras upp så alla verksamma inom  

näringsliv drar nytta av dem. 
 

3.3 Maskinsektionen är en attraktiv plats för företag att synas på 
3.3.1 Skapa rutiner för kostnad och tillvägagångssätt gällande annonsering för företag på hemsidan  

och i sociala medier.  
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4. STUDIESOCIAL VARDAG & FRITID 
“Alla studenter har en problemfri vardag. Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och 

utvecklande fritidsaktiviteter.” 

4.1 Maskinsektionen värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling  
4.1.1 Skapa en JML-policy, i enlighet med THS riktlinjer. 
4.1.2 Skapa rutiner för hur teknolog skall hantera problem relaterade till  

jämlikhet, mångfald och likabehandling. 

4.2 Maskinsektionen har ett mångfacetterat och levande studentliv 
med varierande aktiviteter 
4.2.1 Arrangera event med hög attraktionsfaktor, både internt och tillsammans med andra  

sektioner. 
4.2.2 Främja alkoholfria event inom sektionens verksamhet.  
4.2.3 Uppmuntra till kortare engagemang/projekt.  
4.2.4 Arbeta för att införa fler öppna event där alla teknologer på sektionen är inbjudna. 
4.2.5 Se till att sektionens teknologer har bred möjlighet till idrottsengagemang. 
4.2.6 Underlätta all form av arrangering av event genom att skapa en eventguide.  

 

4.3 Internationella studenter är inkluderade på alla nivåer i sektionen 
4.3.1 Inför engelska som andraspråk, så alla teknologer på sektionen kan ta del av verksamheten.. 
4.3.2 Översätt alla styrdokument till engelska. 

 
4.4 Maskinsektionen har en strukturerad och regelrätt alkoholhantering  

4.4.1 Anpassa sektionens hantering av alkohol för att förenkla egenkontroll mot alkohollagen.  
4.4.2 Skapa dokumenterade rutiner som förenklar alkoholhantering under fester och skiften. 
4.4.3 Utbilda festansvariga i hur alkohol ska hanteras i lokalen och event kopplade till sektionen. 

4.5 Sektionslokalen möter teknologernas och verksamhetens dagliga  
behov och är välkomnande för alla studenter i maskinsektionen 
4.5.1 Inventera och katalogisera sektionens fysiska resurser.  
4.5.2 Skapa tydliga riktlinjer för hur gemene Maskinare håller lokalen i godtagbart skick. 
4.5.3 En eventguide ska upprättas där kontaktpersoner för bokning av lokaler och fysiska resurser  

finns med, samt generella riktlinjer gällande event. 
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FÖRORD 
Stockholm den 24 september 2019 

Beskåda det som kommer att definiera Maskinsektionen i ett år framöver. Detta underverk är 
skapat av sittande kassör Erik Öbrink och kassör emeritus Matilda Östman som numera även 
sitter som ordförande. Till vår hjälp har vi haft resten av styrelsen samt flera ur 
Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) som bidragit med ovärderliga insikter. Framsidan är 
gjord av Carl Säflund 17/18 så den vill vi också tacka för! 

Sektionen är som synes budgeterad att gå med förlust på ett antal kr före fonderingar. 
Eftersom vi är en icke vinstdrivande förening är det lämpligt att budgetera ett minusresultat 
om man tidigare år gått med vinst, som vår sektion har gjort under en längre tid. Trots detta 
har vi varit försiktiga med att höja poster som gärna förblir oförändrade under längre tid, och 
ser hellre att äskningar görs för exempelvis investeringar som kommer att gagna hela 
sektionen. 

Budgeten skiljer en del från tidigare år. Utseendemässigt har layouten ändrats, och är numera 
gemensam även för kommissionerna. Vidare har ITM-bidraget fördelats som intäkter till de 
nämnder för att tydliggöra vilka som ska ta del av det, vid fonderingar är det tillagt en ruta som 
tydliggör vad som finns tillgängligt i fonden att äska för, och vad som äskats under året. Under 
centralt har budgeten för våra sektionsmöten höjts för att täcka kostnaden för maten som 
bjuds på, sexmästeriet har fått en egen budgetpost, och Convini har fått en egen budgetpost. 
Bussnämndens budgeterade intäkter är höjda, Osquar Mutters budget har höjts till att vara på 
samma nivå som övriga föreningar, Idrottsnämndens aktivitetsbudget har höjts, 
Kommunikationsnämndens budgeterade intäkter har höjts, Näringslivsnämndens budget gör 
comeback. 

Vi svarar gärna på frågor, så ryck tag i någon av oss, eller släng iväg ett mail till 
kassor@maskinsektionen.se  

Har ni några frågor till styrelsen når ni oss på styrelsen@maskinsektionen.se  

Allt gott!  

Erik Öbrink, Kassör 19/20 och Matilda Östman, Kassör 18/19  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

Innehåll	
Rambudget ............................................................................................................................................................ 4 

Bussnämnden ........................................................................................................................................................ 5 

Festgruppen .......................................................................................................................................................... 6 

Föreningar ............................................................................................................................................................. 7 

Idrottsnämnden .................................................................................................................................................... 8 

Internationella gruppen ....................................................................................................................................... 9 

Jipponämnden .................................................................................................................................................... 10 

JML-nämnden ..................................................................................................................................................... 11 

Jubelspexet .......................................................................................................................................................... 12 

Klubbmästeriet ................................................................................................................................................... 13 

Klubbnissarna ..................................................................................................................................................... 14 

Kommunikationsnämnden ............................................................................................................................... 15 

Maskin Centralt .................................................................................................................................................. 16 

Moment ............................................................................................................................................................... 18 

MSN ..................................................................................................................................................................... 19 

Näringslivsnämnden .......................................................................................................................................... 20 

Phösningen .......................................................................................................................................................... 21 

Smörjkammarnämnden ..................................................................................................................................... 22 

Studienämnden ................................................................................................................................................... 23 

Skärmnämnden ................................................................................................................................................... 24 

Vinprovarkommittén ......................................................................................................................................... 25 

 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 

  



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 
 

 
 
Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Styrelsen 802010-5246 Kungliga Maskinsektionen, THS Kassör 
Utskriftsdatum Webbplats Drottning Kristinas väg 15-19 kassor@m.kth.se 
2019-10-02 www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

 

 
 



BUDGETERAT RESULTAT 18/19 FAKTISKT RESULTAT 18/19 FONDERINGAR

KOSTNADSSTÄLLE RESULTAT KOSTNADSSTÄLLE RESULTAT FOND AVSÄTTNING

Bussnämnden -55 600,00 kr Bussnämnden 0,00 kr Teknikfonden 11 850,00 kr

Festgruppen -57 300,00 kr Festgruppen 0,00 kr Jubileumsfonden 20 000,00 kr

Föreningar -14 000,00 kr Föreningar 0,00 kr SMART-fonden 10 000,00 kr

Idrottsnämnden -23 200,00 kr Idrottsnämnden 0,00 kr Påttan 600,00 kr

Internationella gruppen -11 000,00 kr Internationella gruppen 0,00 kr Dispositionsfonden 7 506,00 kr

Jipponämnden -14 800,00 kr Jipponämnden 0,00 kr

JML-nämnden -11 200,00 kr JML-nämnden 0,00 kr

Jubelspexet -4 910,00 kr Jubelspexet 0,00 kr

KBM 40 000,00 kr KBM 0,00 kr

Klubbnissarna -4 800,00 kr Klubbnissarna 0,00 kr

Kommmunikationsnämnden -4 600,00 kr Kommmunikationsnämnden 0,00 kr

Maskin Centralt 18 700,00 kr Maskin Centralt 0,00 kr

MSN -10 000,00 kr MSN 0,00 kr

Moment 300 966,00 kr Moment 0,00 kr

Näringslivsnämnden 20 000,00 kr Näringslivsnämnden 0,00 kr

Phösningen -5 000,00 kr Phösningen 0,00 kr

Smörjkammarnämnden -58 400,00 kr Smörjkammarnämnden 0,00 kr

Studienämnden -44 900,00 kr Studienämnden 0,00 kr

VPK -2 700,00 kr VPK 0,00 kr

Skärmnämnden -7 300,00 kr Äskat 0,00 kr

SEKTIONENS RESULTAT 49 956,00 kr SEKTIONENS RESULTAT 0,00 kr
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Ett år har gått 
 Att kunna berätta allt vad sektionen har gjort under året är en väldigt svår uppgift då det är så otroligt mycket 

som händer hela tiden. Jag kan inte ens berätta allt jag själv gjort, men den här verksamhetsberättelsen är ett försök 

till det. 

Året som gått har varit fyllt med massa roliga event och allvarliga händelser. Det har präglats av metoo-debatten 

och mycket arbete har lagts på att sektionen ska vara så inkluderande den kan vara. På KTH vågar jag säga att vi 

ligger i framkant bland sektionerna i det arbetet, men massor mer går att göra.  

Det har varit mycket jobb att vara ordförande, men jag känner att den energi jag lagt ner har jag fått tillbaka 

mångdubbelt tack vara alla grymma maskinare. Det är otroligt hur mycket engagemang det finns i vår sektion och 

vad vi är kapabla till att göra.  

Jag har lärt mig otroligt mycket och kommer att ta med mig alla erfarenheter i resten av livet. Jag vill tacka alla er 

som gav mig förtroendet att vara ordförande! 

Sebastian Ljung 

Ordförande Kungliga Maskinsektionen 2017/2018  



1718.pdf 1718.bb

 

 
 

4 

Innehåll 

Styrelsen 5 

Verksamhetsplan 7 

Ekonomi 12 

Föreningar 14 

KMDK 16 

Maskineriet 17 

M-formatarna 18 

Osquar Mutter 19 

Kommissioner 20 

Jubelspexet 22 

Phösningen 23 

Moment 24 

Nämnder 25 

Bussnämnden 26 

Festgruppen 27 

Idrottsnämnden 28 

Internationella Gruppen 29 

Jipponämnden 30 

JML-Nämnden 31 

KBM 32 

Klubbnissarna 33 

Kommunikationsnämnden 34 

Maskins surströmmingsnämnd 35 

Näringslivsnämnden 36 

Smörjkammarnämnden 37 

Studienämnden 38 

Övriga verksamheter 39 

Funktionärer 41 

Tack 42 

Styrelsens underskrifter 43  



1718.pdf 1718.bb

 

 
 

5 

Styrelsen 

 

 

Mottagningen 
Under mottagningen hälsade vi alla nya maskinare 
välkomna vid stadshuset i nya fräscha styrelsehoodies. 
Sedan var 6 av 7 styrelsemedlemmar med som 
phösare vilket gjorde att n0llan tidigt fick reda på vilka 
styrelsen var. Under mottagningen hölls stationer 
under campusvandringen och stugan där n0llan fick 
bevisa sin kunskap och precision. Årets första SM 
hölls på en lunch som ett n0lleSM där det bland annat 
beslutades att styrelsen skulle bjuda på kaffe efter 
stugan vilket gjordes. 
Vi blev även bjudna på en del andra sektioners 
n0llegasquer där vi representerade Maskin hos Kemi, 
Bergs och Elektro. 
 

Höstterminen 
Styrelsens arbete började dock redan i juli precis efter 
att vi tillträtt med att tillsätta Idrottsledare, 
Programansvarig Student för P och Festledare som 
ålagts oss efter tidigare sektionsmöten. 
I samband med slutet av mottagningen öppnades 
rekryteringen för alla nämnder på sektionen upp. Nytt 
för i år var att hela ansökningsprocessen gjordes 
gemensamt mellan alla nämnder med målet att göra 
det rättvisare och få en större spridning av 
medlemmar i nämnderna. Över lag blev resultatet 
lyckat, men det var en del oklarheter som kan 
förbättras till nästa år. Resten av läsåret hölls ett 
styrelsemöte nästan varje vecka och ett MLG-möte en 
gång per period. Det togs ett beslut att beställa in en 
varuautomat från Convini där Ulf förhandlade till sig 
en bra deal. Försäljningen i den har gått bra, men med 
visst svinn som har försökts redas ut. En annan 
uppgradering till Smörjis är kaffemuggarna med 
standard-M på, de har använts flitigt. Under hösten 
kom även det fantastiska rektorsbeslutet att begränsa 
möjligheten att komma in till de flesta salar på campus 
på kvällar och helger. Det skulle aldrig ha fungerat 
vilket många studenter höll med om. Då THS hade 
varit med i diskussionerna kring beslutet lät sig inte 
kritiken vänta från vårt och många andra sektioners 
håll. Efter påtryckningar blev beslutet ändrat till att 
begränsa tillträdet mellan midnatt och 06. 
 

SM 
Läsåret innehöll i år 4 st. sektionsmöten (SM) som 
kunde hållas utan extrainsatta möten genom dels 
hetsiga möten, men tyvärr också långa förseningar. 
Under SM 1 valdes Malte in som ettans post. Samma 
vecka åkte hela styrelsen på sjöslaget för en rejäl 
kickoff. På mötet infördes även Polhemsrådet som 
ska agera som råd för kommande styrelser. Maskins 
SurströmmingsNämnd, MSN, skapades också. 

Under SM 2 presenterades arkivariegruppen som 
under vårterminen och sommaren jobbat med att 
skanna in och arkivera en otrolig mängd bilder och 
annat kul som har legat undangömt i förråden. På SM 
3 valdes nästa års styrelse in och för första gången på 
väldigt länge var söktrycket så pass bra att hela 
styrelsen kunde väljas på ordinarie möte. Årets sista 
SM hölls i ett olidligt varmt D1 då M1 var under 
renovering. Där infördes Skärmnämnden (SkärmN) 
som ska ha hand om stureplansskärmen vi förvaltar 
tillsammans med Quarnevalen. Tre guldnålar delades 
ut: Marika Daleke för sitt arbete med JML och att hon 
ordnade ett bidrag till Prideveckan, Louise Sverin för 
sitt ihärdiga arbete med studiebevakning och Embla 
Ingvaldsdottír för att ha gjort Maskin till en av de 
främsta sektionerna inom JML-arbete samt grundat 
och drivit JML-nämnden de senaste två åren. Den 
prestigefyllda hedersbägaren delades även ut som 
tilldelades Jonas Torstensson för att han har lagt 
otroligt mycket energi och tid på sektionen under sina 
år samt visat alla andra sektioner att Maskin är den 
händigaste på campus. Mötet drog ut på tiden och 
avslutades först 01:23. 
 

SMART 
Hösten bjöd även på en konferens uppe i det kalla 
Luleå. SMART, Sveriges MAskinRelaterade 
Teknologer, hålls två gånger per år och alla Sveriges 
civilingenjörsprogram i Maskinteknik är inbjudna. 
Där diskuterades bland annat hållbart engagemang, 
hur vi lägger upp arbetsbelastningen så att folk kan 
engagera sig utan att behöva offra studieresultat, samt 
en hel del JML-frågor. Det märks att vi ligger väldigt 
olika i processen att etablera JML-fokus på 
sektionerna, men de här konferenserna är till stor 
hjälp där vi kan dela idéer och få reda på hur de andra 
arbetar. Det bjöds även på en hel del bastubad, 
norrsken och trevliga middagar. Som tack för att vi 
fick komma hade vi med oss en present i form av en 
vätskesprutande, mekanisk metallpingvin som var 
väldigt uppskattad, enligt uppgift var den igång redan 
helgen efter vi åkte hem igen. Vi var även väldigt måna 
om att prova deras torkskåp och tvättmaskiner. 
Under våren var utan tvekan den största 
arbetsuppgiften att anordna SMART på KTH. Vi 
ordnade med boende, transport och mat för alla som 
kom samtidigt som vi ledde diskussioner och 
underhållning. Det hade varit helt omöjligt utan 
hjälpen vi fick från några riktiga maskinare, stort tack 
till er! 
Fokus för diskussionerna låg på näringsliv, 
alkoholkultur och JML. Då det var vi som fick 
bestämma fokuserades det såklart på områden där vi 
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hade mest att hämta. Från diskussionerna om 
näringsliv fick vi stor insikt i hur andra sektioner 
hanterar företagskontakt och förhoppningsvis 
kommer en alumniförening snart att bli till. 
Alkoholkulturen ser lite olika ut på olika sektioner, 
men gemensamt är att det är en konsumtion som är 
högre än medelsvensken. Det är ett problem som 
många jobbat en del med länge, men fortfarande inte 
kommit underfund med. Vi tog med oss några nya 
tips, men delade även med oss mycket om hur vi har 
hanterat sittningar och liknande för att alla ska känna 
att de kan dricka det de vill. För JML-diskussionerna 
fick vi hjälp av JML-nämnden som höll i ett par 
workshops som många av de andra sektionerna tyckte 
var väldigt givande. Sen höstens SMART och tack 
vare #metoo har arbetet med JML tagit fart på många 
skolor, men det finns absolut en hel del kvar att göra. 
Vi bjöd även ut de andra till Osqvik för att ta del av 
Stockholms skärgård och konferensen avslutades med 
en riktigt Kunglig sittning i smörjis. Några tappra 
krigare stannade kvar även på söndagen för att vara 
med på valborgspubrundan. Många var på lördagen 
kaxiga om att stänga rundan, men när söndagen väl 
kom var det bara Luleå som levererade. 
 

Vårterminen 
Vårterminen startade med en middag tillsammans 
med Bergs styrelse som blivit en tradition på senare 
år. De blev inbjudna till Smörjkammaren där vi 
diskuterade våra olika sektioner samt åtnjöt dryck ur 
diverse kärl. 
Ännu en uppgradering av Smörjkammaren tillkom i 
form av en skylt som påbörjades förra 

verksamhetsåret under ledning av Alex Jonsson. Vi 
slutförde uppsättningen efter att alla tillstånd 
godkänts genom att hyra in en skylift och sätta upp 
skylten själva. Ingen liten uppgift då den dels består 
av ett ca 100 kg tungt järnkugghjul. Det gick dock bra 
utan skador och vi är nöjda med resultatet. 
Efter SMART blev arbetsbelastningen lugnare och 
fokus lades mer på kommande år. Budget och 
verksamhetsplan gicks igenom inom styrelsen och 
tillsammans med andra under en workshop. Vi blev 
bjudna tillbaka av Bergs till en riktigt härlig grillning i 
Ugglan där vi hade med oss en 
vandringspokal/stav/fickplunta som i framtiden ska 
vandra mellan sektionerna. Efter sista sektionsmötet 
fanns det fortfarande poster att tillsätta och efter en 
fyllnadsrekrytering lyckades M-SNO och Lysmask 
väljas, dock var det ingen som sökte NNO så det valet 
skjuts över till nästa år. 
 

Överlämning 
En av de sista sakerna årets styrelse gjorde var att 
bjuda med den nya styrelsen på en resa till västkusten 
där Jonathan har ett landställe. Vid idylliska 
västkustsvyer presenterades styrelsearbete, sektionen 
och THS med powerpoints och diskussioner. 
Testamenten gicks igenom och den nya styrelsen fick 
planera det kommande året med bland annat 
verksamhetsplaner och mötesdisciplin. Kvällarna 
bestod av god mat och dryck samt en och annan 
volleybollmatch mot berusade norrmän. 
 

Styrelsen 2017/2018 
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VERKSAMHETSPLAN 2017/2018 

1 INTRODUKTION 

Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning 
inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2017/2018 fortsätter att förankra Maskinsektionen som 
en del av THS men också för att ytterligare utveckla det goda samarbete sektionen har med KTH. Vidare syftar 
verksamhetsplanen till att lyfta upp viktiga utvecklingsområden inom sektionens struktur, engagemang och 
utbildningsbevakning. 

1.1 Syftet med verksamhetsplanen 

Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen. Den är en riktningsgivare och ett 
verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten och skapar långsiktighet. 
Verksamhetsplanen ger Maskinsektionen direktiv till hur organisationen skall utvecklas och behandlar således 
strategisk förändring av den löpande verksamheten. Det 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. Det är upp till de förtroendevalda 
att konkretisera och verkställa verksamhetsplanen. 

1.2 Verksamhetsplanens utformning 

Verksamhetsplanen bygger på erfarenheter och arbete från tidigare verksamhetsår. 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 växa. Därför anpassas detta kapitel för att 
bättre passa Maskinsektionens verksamhet. Som nämnt är förhoppningen med utformningen att möjliggöra mer 
långsiktighet. 
Som komplement till verksamhetsplanen finns för styrelsen att tillgå så kallade vardagsspråkliga kommentarer. 
Dessa skrivs av avträdande efter bankandet av kommande års verksamhetsplan och överlämnas till tillträdande 
styrelse vid lämpligt tillfälle. De vardagsspråkliga kommentarerna är förslag och tips på hur styrelsen kan arbeta 
mot visionerna i detta dokument med syfte att underlätta för den nyskapade styrelsen att komma igång i sitt 
arbete. 

1. Utbildning 

 

1.1.  Hög medvetenhet på sektionen om utbildningsbevakningens betydelse 

1.1.1. Skapa ett kontinuerligt informationsflöde med utbildningsbevakningens prestationer. T.ex. att 

Studienämnden får en punkt på SM. 

Status: SN har rapporterat under en punkt på SM. 

1.2. Teknologer på Maskinsektionen vill påverka och vet hur man påverkar utbildningen 

1.2.1. Studienämnden samlar in synpunkter på kurser en gång per period. Alternativt visar upp sina 

utvärderingar för de som gått kursen och samlar in synpunkter. 

Status: SN har samlat in åsikter om kurser inför länkmöten. 

1.2.2. Skapa del på hemsidan med kontaktformulär till Studienämnden.  

Status: SN kommer att få ett kontaktformulär på hemsidan när nästa års medlemmar har blivit valda där en 

från varje årskurs och program är kontaktperson. 
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1.2.3. Skapa en kontakttavla med Studienämndens medlemmar. 

Status: Kontakttavlan kommer att komma samtidigt som formuläret. 

1.3. Det finns utbildningsbevakning för samtliga maskinrelaterade utbildningar  

1.3.1. Uppfölja utbildningsbevakning av en tredjedel av masterkurser inom masterprogrammen som hör 

till ITM-skolan. 

Status: Det utvärderades med bedömningen att det är för många kurser för att det ska vara en rimlig 

arbetsbelastning för SN. 

1.3.2. Utvärdera bevakning av villkorligt valfria kurser. 

Status: Det utvärderades med bedömningen att det är för många kurser för att det ska vara en rimlig 

arbetsbelastning för SN. 

1.4. Maskinsektionen skall bedriva och främja verksamhet som stimulerar inlärning 

1.4.1. Anordna diverse studiecirklar och pluggstugor (peer-to-peer learning) med programstuderande som 

assistenter. Undersöka ersättning från ITM. 

Status: Ej påbörjat. 

1.5. Maskinsektionen skall bidra positivt till KTH:s externa anseende 

1.5.1. Undersöka om Maskinsektionen har möjlighet till att marknadsföra programmen på 

gymnasieskolor, mässor m.m. Alternativt säkerställa att sektionens verksamhet inte bidrar negativt. 

Status: Ej påbörjat. 

2. Framtid 

 

2.1. Maskinsektionen erbjuder teknologer verktyg och kompetensutveckling som rustar 

dem inför arbetslivet 

2.1.1. Undersök kvalitativt och kvantitativt bland masterstudenter vilka typer av stöd och verktyg som 

kan skapas för att bidra till denna förberedelse. 

Status: Ej påbörjat. 

2.1.2. Fortsätta arbetet med alumninätverk och mentorprogram. Eventuellt tillsätta projektledare. Inför 

mentorprogram, starta småskaligt för möjlighet att utvidga 

Status: En undersökning av många andra sektioners och lärosätens alumniprogram har gjorts. Även KTHs 

alumniprogram har kontaktats. Innan sommaren kommer de att presentera en ny plattform för alumnikontakt och 

det finns möjlighet att Maskinsektionens medlemmar blir de första att ha tillgång till den. Vidare arbete med en 

alumniförening kommer att ske under hösten. 

2.1.3. Arrangera endagarsevent som tillåter studenten att få större inblick i företags arbetssätt. 

Status: Kompassen under Moment. Inga nya event i år. 

2.2. Maskinsektionen har en attraktiv plattform för företag att annonsera och exponera 

arbetsmöjligheter för studenterna. 

2.2.1. Näringslivsnämnden ges större ansvar att sköta kontakten med företag och 

Kommunikationsnämnden för att få upp annonser. 

Status: Annonseringen och även intäkterna via dem har ökat något under det här året. NN har inte kontaktat 

många företag. KN har varit behjälpliga vid publicering av annonser. 
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3. Studiesocial vardag 

 

3.1. Utbildningar relaterade till Maskinsektionen har tydlig näringslivsanknytning   

3.1.1. Fortsätt arbeta för att exponera fler företag på sektionen med designfokus.  

Status: Försök har gjorts att få in fler designföretag, men de flesta är inte intresserade av de erbjudanden som vi har 

idag då de tycker att de riktar sig mer mot större företag. 

3.2. Sektionslokalen möter teknologernas och verksamhetens dagliga behov och är 

välkomnande för alla maskinstudenter 

3.2.1. Undersök medlemmarnas behov och lägg upp en plan för arbete därefter.  

Status: Ej påbörjat. 

3.2.2. Hjälp och stötta SKN och Maskineriet i sitt arbete med Smörjkammaren. 

Status: SKN har gjort otroligt mycket med Smörjkammaren och gjort det mycket mer trevligt att vistas där. 

Maskineriet har ställt upp när hjälp har behövts. 

3.3. KTH och Maskinsektionen värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling bland 

teknologer och anställda 

3.3.1. Utvärdera sektionens verksamheter utefter THS JML-policy. 
Status: Det mesta av sektionens verksamhet förhåller sig till JML-policyn, många nämnder och kommission er har 
utvecklat sitt arbete för att få det JML. 

3.3.2. Öka medvetenhet hos gemene teknolog hur denne skall hantera problem relaterade till jämlikhet, 

mångfald och likabehandling. Uppmuntra förtroendevalda att läsa kursen ”MH1023 – Praktiskt 

jämställdshets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och indsutriella miljöer”. 

Status: Tack vare JML-nämnden har det hållits workshops i samband med starten av Moment, Jubelspexet och 

Phösningen vilket har nått ut till många av sektionens medlemmar och varit väldigt uppskattat. Kursen MH1023 

har blivit rekommenderad och några har läst den.  

 

4. Studiesocial fritid 

4.1. Maskinsektionen har ett mångfacetterat och kreativt studentliv 

4.1.1. Arrangera ett event med hög attraktionsfaktor för att etablera sektionen på KTH. Exempelvis 

Kravallen eller Frackgasquen. Jubelspexet är även det ett bra exempel. 

Status: Jubelspexet har haft försäljningsrekord och haft många gäster från andra sektioner. Samarbetet med I-

Sektionen på fester har ökat. TentaPubClub som blev årets sista tentapub lockade många från andra sektioner. 

4.1.2. Arbeta för att införa fler alkoholfria event inom sektionens verksamhet. 

Status: IN har haft flera roliga sportrelaterade event. Nystartade MSN har haft flera event där de bjudit på 

spännande mat. 

4.1.3. Etablera en plattform för kortare engagemang och förstärk projektrekrytering med av styrelsen 

valda projektledare.  

Status: Ett projekt att digitalisera det vi har i arkivet har påbörjats. Någon plattform har dock inte etablerats. 

4.1.4. Utvärdera hur sektionen tackar aktiva medlemmar oavsett engagemangsform. 

Status: Uppmuntran har diskuterats med THS och andra lärosäten.  

4.1.5. Arbeta för att införa fler öppna event där alla sektionens medlemmar är inbjudna. 

Status: ADA har arrangerats i år vilket inte skedde förra året pga Quarnevalen. FG har två fester budgeterade 

som ska vara öppna för alla. INs event har varit öppna för alla. 
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4.2. Studerande vid Maskinsektionen har bred möjlighet till idrottsengagemang 

4.2.1. Kommunicera möjligheter till externa idrottsaktiviteter. 

Status: THS Championship har marknadsförts. 

4.2.2. Kombinera vissa av Idrottsnämndens aktiviteter med andra nämnder för att göra de mer attraktiva. 

Status: IN och JN har haft ett gemensamt event. 

5. Fundament 

5.1. Maskinsektionens teknologer känner till och förstår THS verksamhet 

5.1.1. Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt på 

hemsidan. 

Status: En del info har givits ut på hemsidan och MLG-möten. KF-val har marknadsförts mycket. 

5.1.2. Etablera kårfullmäktiges roll i sektionen och THS totalt.  

Status: Alla våra ledamots- och suppleantplatser är fyllda i år igen. 

5.2. Maskinsektionen har en långsiktigt och hållbar ekonomi 

5.2.1. Utbilda nämndordföranden i deras ekonomiska ansvarsroll. 

Status: Genomgångar av ekonomi har gjorts sporadiskt och på MLG-möte. 

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

Status: Convinimaskinen i Smörjis har installerats. Uppgraderingar för iZettle i baren har också köpts. Pengar 

har äskats för flera olika projekt och saker. 

5.3. Maskinsektionen har en strukturerad och regelrätt alkoholhantering 

5.3.1. Anpassa hur sektionen hanterar alkohol så att egenkontroll mot alkohollagen förenklas.  

Status: Ingen speciell anpassning har skett. Det har försökts att följa lagen så gott det går. 

5.3.2. Skapa dokumenterade rutiner som förenklar alkoholhanteringen. 

Status: Ej påbörjat. 

5.3.3. Skapa rutin för alkoholhantering under skiften. 

Status: Ej påbörjat. 

5.3.4. Utbilda festansvariga i hur man hanterar alkohol. 

Status: Många har fått plats på STAD och FEST. 

5.4. Maskinsektionen är en enad sektion med tydlig koppling till THS 

5.4.1. Öka mängden sektionsöverskridande verksamhet och arrangemang. 

Status: Ett försök på frackgasque gjordes men lyckades inte. TentaPubClub tillsammans med Indek. 

5.5. Maskinsektionen bedriver en verksamhet som är genomsyrad av THS Värdegrund 

5.5.1. Informera om THS värdegrund, länka vidare till THS information. 

Status: Värdegrunden har presenterats under MLG-möten och SM. 

5.5.2. Genomför utvärdering av verksamheten baserat på THS värdegrund. 

Status: En utvärdering utfördes med hjälp av MLG. 

5.6. Maskinsektionen jobbar framåt med att förbättra sektionens inbördes samarbete 

5.6.1. Utvärdera MLGs roll och fortsätt med integreringen i verksamheten. 

Status: Ingen utvärdering har skett. Kontakten inom MLG har gjorts lättare med en Slackgrupp. 

5.6.2. Inför en mall för MLGs arbete för att bibehålla samarbetet och effektiviteten. 

Status: Ej påbörjat. 
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5.7. Maskinsektionen jobbar mot ett transparent informationsflöde som alla medlemmar 

kan ta del av 

5.7.1. Kontinuerlig rapportering från styrelsen. 

Status: Styrelsen har rapporterat under SM och under MLG-mötena. 

5.7.2. Ökar användandet av sociala medier för att visa vad som görs. 

Status: Facebook har använts ofta och Instagramkontot har blivit lite mer aktivt. 

5.7.3. Inför event med styrelsen för att ge medlemmarna möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete. 

Status: Har hållits motionsskrivarstuga och budgetworkshop. 

5.8. Maskinsektionen har en rättvis rekrytering i sina olika organ 

5.8.1. Utvärdera och omarbeta rekryteringspolicyn. 

Status: Policyn har inte omarbetats, men nämndrekryteringen på hösten centraliserades och gjordes lika för alla 

nämnder. 
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Ekonomi 
 
Omsättningen för Kungliga Maskinsektionen, THS 
17/18 hamnade på 3 131 282,43kr. Denna siffra kan 
jämföras med år 16/17 med omsättning på 2 864 
280,74kr och år 15/16 på 3 341 009,43kr. En 
anledning till att det omsattes mindre pengar än 
verksamhetsåret 15/16 är p.g.a. att Idrottsnämndens 
största intäkt, den årliga skidresan till Åre, togs bort 
då skidresebolaget Nortlander tog hand om alla 
betalningar. Denna summa skulle annars hamnat på 
kring 350 000kr.  
I år anordnades ADA varav sektionen 
subventionerade en stor summa utav. KBM stod för 
ADA och det sammanlagda resultatet blev 
- 73 046,00kr. kostnaderna hamnade på ca 124 000kr. 
Jubelspexet fick ett positivt resultat på 35 160,75kr 
och Phösningen hamnade på 33 359,64kr. Moment 
gick mer i vinst än någonsin med ett resultat på 
305 251,82kr. Moment expanderar stadigt och kan 
förväntas omsätta mer i framtiden. 
Näringslivsnämnden har haft en rejäl uppförsbacke 
och har fokuserat mer på uppstart av en ny nämnd än 
att omsätta pengar då nämnden inte varit tillräckligt 
aktiv de två senaste åren. Sektionens omsättning anses 
vara stabil och resultatet hamnar på 143 857,56kr, 
varav det placeras i fonderingar. Skattkistan får 66 
721,81kr och teknikfonden får 46 535,75kr.  
Ett av de större ekonomiska händelserna var 
anskaffandet av en ny automat för mat och dryck från 

Convini som nu står i Smörjis. Kostnaderna hamnade 
på 57 000kr för hela verksamhetsåret och kontraktet 
gäller för 4år. Styrelsen lyckades övertala Convini om 
en lägre månadskostnad som inkluderar ett avdrag på 
fakturan med 10% av den senaste månadens 
försäljning.  
En annan stor kostnad var avskrivningen för 
Moments matta på 35 000kr. Detta är nu andra 
gången mattan skrivits av.  
I slutet av året hölls en ekonomiworkshop med de 
sektionsmedlemmar som ville närvara. På denna 
workshop fick medlemmarna chansen att bidra med 
idéer om hur budgeten bör se ut för verksamhetsåret 
18/19. Privatundervisning för ekonomiansvariga 
anordnades där bokföring lärdes ut samt hur en 
hanterar kommissionens ekonomi.  
På varje sektionsmöte presenterades ekonomin för 
sektionsmedlemmarna och på Google Drive kunde 
nämndordföranden följa en kompakt version av deras 
nämnds resultatrapport. Under vårterminen har 
ABBTA kassaregistret använts mer sällan och ersatts 
mer eller mindre av iZettle. Detta då kassaregistret 
inte fungerat som väntat och iZettle erbjudit en 
enklare och mer tillförlitlig miljö för pubansvariga. 
 

Tugay Köyluoglu 
Kassör Kungliga Maskinsektionen, THS 

2017/2018 
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KMDK 

 

 

Verksamhetsåret började med att Förste kastare 
gjorde en äskning för att köpa in nya KMDK-märken. 
Den blev godkänd och således kunde 50 nya märken 
införskaffas. Detta skulle visa sig behövas då alla de 
gamla märkena och några av de nya blev sålda under 
året. Under året har deltagandet på dartpubarna 
sjunkit en del sen förra året, vi ser i regel 5-10 besökare 
per tillfälle. Vi hoppas att det ska öka lite till nästa 
läsår, bland annat genom att fånga intresset hos n0llan 
under de tillfällen som ges under mottagningen 2018. 
 
Social media/marknadsföring 
KMDKs facebooksida har fortsatt verka som den 
huvudsakliga kanalen för information om KMDKs 
event och annat. I juli startades även ett 
instagramkonto för att nå ut till kungliga kastare på 
fler sätt. Även skärmen i M-korridoren har använts 
flitigt i samband med många dartpubar där reklam 
publicerades några dagar upp till en vecka i förväg.  
  
Phösningen 
KDMK deltog vid tre tillfällen under phösningen. På 
campusvandringen hade vi darttavlan framme och 
n0llan fick kasta pil och höra vad KMDK handlar om. 
På maskinmässan gällde samma sak. Här upplevdes 
det inte som att det var riktigt rätt miljö/tillfälle för 
KMDK, så nästa år kommer KMDK att stå över 
maskinmässan. Slutligen var KMDK på stugan och 
ställde där upp med en nybyggd och uppdaterad 
dartdrinktavla (DDT). Här fick n0llan kasta pilar på 
vattenballonger fyllda med för n0llan okänd vätska. 
Vätskan blandades därefter via slangar i ett 
dryckeskärl(hink) till en drink n0llan fick dela på 
kamratligt. På stugan hade KMDK även sällskap av 
Jipponämnden vid sin station. På både 
campusvandringen och stugan fick n0llan 
kapsylmedaljer att fästa på sina skärmar, något som 
verkade mycket uppskattat. 
 
Kastukväll 
I november bokades Nymbles bastu för en s.k. 
kastukväll, där vi bastade och ägnade oss åt caps med 
egen medtagen dryck. Uppslutningen var något svag 

men vi som dök upp hade väldigt trevligt. Vi fick 
sällskap av några från NKM som bastade vidare efter 
att alla KMDK-are hade gått och tog på sig 
städansvaret. För att marknadsföra detta event 
spelades det in en video där förste kastare satt i en 
bastu och berättade om eventet samtidigt som han 
blev piskad med björkris av någon utanför bild (förre 
kastaren). 
 
Dasque 
I februari var det för den årliga dasquen, i år med 46 
deltagare. I år gjordes det en luring och sittningen 
marknadsfördes som att ha bondtema som i James 
Bond, när den i själva verket hade bondtema som i 
fest för bönder. Många föll för detta, andra inte. Det 
var mycket roande hur som helst. På sittningen 
serverades redig bondmat; potatis- och 
purjolökssoppa, fläsklägg och rotmos, och smulpaj. 
Alla kungliga kastare fick sig ett redigt mål mat enligt 
förhoppningarna. Efter sittningen annordnades det 
en capsturnering som dömdes av två representanter 
från capsorden. Dessa blev inbjudna och fick sin 
sittningsbiljett kraftigt subventionerad mot sitt arbete. 
Turneringens vinnare (Erik Ljungberg) fick överta 
vandringsmedaljen och får stolt bära den till nästa 
Dasque. Gasquen kan ses som lyckad på alla punkter.  
 
Fettisdagspub 
Fettisdagen sammanföll med en dartpub i år och 
därför bakades och såldes det semlor (både 
konventionella och veganska) för en billig peng. Det 
var mycket uppskattat och genererade en större 
uppslutning än vanligt på puben. 
 
Val av förste kastare 
Eftersom sittande förste kastare blev vald på 1,5 år för 
att verksamhetsåren ska gå ihop i.o.m. de nya reglerna 
har inte en ny förste kastare valts än. Jag ser fram emot 
den sista terminen som FK och är lika taggad som 
alltid på att leda KMDK. 
 

Jacob Andersson 
Förste kastare 2017/2018 
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M-formatarna 

Under vårterminen har M-Formatarna hunnit med tre 
event som det visats stort intresse för. Ett besök på 
Fotomässan gjordes i mars, där medlemmarna fick 
testa kamerautrustning, kika på den senaste tekniken 
samt lyssna på intressanta föredrag.  
 
Det hölls en workshop i studiofoto där föreningen 
dels använde sin befintliga utrustning samt lånade 
utrustning av Ola Harström. Olika ljussättningar gicks 
igenom och sedan var det fritt fram att testa själv. Alla 
kom därifrån med många bilder och inspiration för 
vidare fotografering.  
 

Det sista eventet innan sommaren blev ett besök på 
Fotografiska där alla kärade ner sig i utställningen 
”The Extraodinary World of Christian Tagliavini” av 
fotografen Christian Tagliavni. En utställning med 
vackra porträtt och vi alla kunde relatera när en del av 
rekvisitan fanns med på utställningen och denna 
visade sig vara 3D-printad.  
 
Utöver detta har även två reflexskärmar köpts in som 
planeras att användas för kommande fotograferingar 
och workshops.  
 

Josefin Franzén 
M-formatarnas ordförande 2018 
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Osquar Mutter  

Osquar Mutters år började egentligen i samband med 
n0llestugan, då verkmeisters Martin Granlöf och Axel 
Björling la grunden för årets rekrytering. Blöta och 
spelandes på en ostämd gitarr underhöll verkmeisters 
n0llan framför den regnkvävda brasan, samtidigt som 
de uppmanade de musikintresserade att komma på 
audition i mitten av september.  
Trotts de många sökande så avbetades auditions på 
ungefär två veckor och en vecka efter det var årets 
OM uttagna. Detta firades med en traditionell 
tacokväll, där alla i bandet fick lära känna sina nya 
kamrater. 
Osquar Mutter har sedan under hösten 2017 till våren 
2018 musicerat och underhållit på förhållandevis 

många event jämfört med det föregående året. Det har 
spelats på Open Mic i maskinsektionens egen lokal, 
Smörjkammaren, men även på större event, så som; 
Moments bankett och Squvalps efterfest. 
En av de mest anmärkningsvärda händelserna under 
det gångna året var att OM för första gången på 
många år bidragit med pengar till sektionen. Detta 
gjordes genom en företagsspelning på 
konsultföretaget Hotswaps julfest i Kista. 
Summa summarum; det har vart ett bra år för OM och 
musicerandet. 
 

Martin Granlöf & Axel Björling 
Verkmeisters 2018 
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Maskineriet 

Maskineriet har under det gångna året haft träffar på i 
princip varje tisdagskväll i Institutionen för Industriell 
Produktions verkstad. Vi vill inleda med att tacka Mats, 
Janne och Anton ur personalen där, utan ert fasta stöd 
och outtröttliga engagemang vore vi inget! 
Föreningen består i dagsläget av ca 20 aktiva 
medlemmar och verkar för att främja teknologers 
verkstadskunskaper. Medlemmarna får möjlighet att 
arbeta på både egna alster och gemensamma sådana 
som drivs av Maskineriet för till exempel 
Maskinsektionens räkning. Utöver träffarna på 
tisdagskvällar erbjuds medlemmarna även 
möjligheten att arbeta som verkstadsassistenter i 
kurserna Tillverkningsteknik, DoP introkurs och Praktisk 
Verkstadsteknik och kan på så vis lära sig genom att 
lära andra. 
Inget år för Maskineriet är komplett utan en riktig 
fimbulvintergrillning. När mörkret kryper sig på och man 
bara vill sitta inne och koka sig en kopp varm choklad 
med acetylen trotsar Maskineriets medlemmar kylan 
och bevisar det anrika talesättet att ”grillväder 
kommer inifrån”. I år komplicerades förfarandet av 
att Maskinsektionens grill gått till de sälla 
jaktmarkerna vilket löstes genom att värmebehandla 
KTH Formula Students grill istället, tack för lånet! 
Maskineriet ställde som sig bör upp i årets upplaga av 
Squvalp och där med bidraget ”Space A->W” eller 
”The show Musk go on” vilket hyllade de lite mindre 
lyckade revisionerna som behövdes innan succén var 
ett faktum på revision Space X. Bidraget var utformat 
som ett droneship vilket fått utstå landningsförsök av 
tre mindre lyckade raketer. Tack vare en donation från 
IIP var två av dessa utrustade med kolsyresläckare i 
raketdysorna för att hamra hem poängen vilket 
belönades med priset för bästa tekniska lösning! 
Vid höstterminens början kontaktades Maskineriet av 
Sektionen för Civilingenjör och Lärares vice 
ordförande som behövde hjälp med att tillverka ett 

schneidigt [ɧna:jdit:] hänge för sektionens ordförande till ära 

av dess 15 års jubileum. Maskineriet kunde såklart inte 
tacka nej till ett sådant projekt så planer smiddes, 
material köptes in och G-kod skrevs för att tillverka 
ett värdigt hänge. Hänget CNC frästes ur ett stycke 
mässing och är 5mm tjockt och väger 500g. Det är 
trots allt ett tungt ansvar att vara ordförande! 
Årets största arbete har dock utan tvivel varit 
Maskinsektionens nya grill. Efter många timmars 
skissande, heta debatter och sömnlösa nätter inleddes 
byggandet med buller och bång. Grillen skulle byggas 
av någon sorts tryckkärl och dras runt på ett chassi av 
rostfritt stål utrustat med dragkrokskoppling. En 
Eriksgata inleddes, om man då med Erik menar 
navigatören och med gata menar Stockholm runt med 
M-bussen i jakt på material. Massvis med stål, annan 
hårdvara och en varmvattenberedare på 500L köptes 
in vilket tillsammans med en rejäl leverans rostfritt stål 
säkerställde att det aldrig fanns någon risk att grillen 
skulle bli för lätt! 
Genom heroiska insatser från Maskineriets 
medlemmar, ingen nämnd ingen glömd, på många 
sena tisdagskvällar och extrainsatta heldagar i verkstan 
blev grillen klar nog att visa upp för allmänheten på 
årets sista tentapub. Efter en heldags arbete till kunde 
till slut grillens mattsvarta färg värmehärdas och de 
första grillbitarna läggas på gallret nere vid ugglan. I 
nuläget återstår bara visst finlir som 
stänkskärmar/värmeskydd till hjulen, modifikation av 
gallermekanismen och montering av LGF-skylt, 
reflexer och lamplist (ja grillen är utrustad med 
dragkrok och kommer vara laglig att köra på allmän 
väg) innan Maskinsektionen har den vräkigaste grillen 
KTH någonsin har skådat.  
Med året till ända vill jag passa på att tacka 
medlemmarna för ett fantastiskt år och jag ser med 
spänning fram emot vad som komma skall. 
 

Viktor Landemoo 
Verkstadsansvarig 17/18 
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KOMMISSIONER 
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Jubelspexet 

Jubelspexet har satt upp sitt 34e spex och tillsammans 
lyckades vi alla 122 engagerade studenter nå det 
högsta publikantalet Jubelspexet någonsin haft. Men 
mycket hände fram till dess! 
 
Redan under sommaren sattes grunden för hela 
Jubelspexet. Chefs- och manusgruppen rekryterades 
där manus arbetade med att skriva rudimentet till det 
som kom att bli Showtajm eller att bli förd bakom 
rampljuset. Chefsgruppen arbetade dels med att ta 
fram tidsplaner och budgetar, övade spexdansen och 
planerade event under mottagningen. Under 
mottagningen deltog Jubelspexet i flertalet event, men 
viktigast av satte vi i vanlig ordning upp en 
n0lleföreställning på Nymble vilket innebar att vi 
visade förra årets uppsättning av Jubelspexet för 
n0llan. Det var även här som vi öppnade upp ansökan 
till Jubelspexet 2018. 
 
I början av oktober hade spexet rekryterats och kort 
därefter var alla grupper i full gång med sitt arbete. 
Hösten fylldes därefter av 2 spexpubar, 2 spexfester, 
samrep och scenrep. Det hölls även ett 

manusgenomdrag inför hela spexet där alla spexare 
fick möjlighet att ge feedback på manusgruppens 
arbete. Nytt för i år var också att vi i början av spexåret 
hade en JML-workshop tillsammans med JML-
nämnden. 
 
Efter en välbehövd julledighet fortsatte våren med 
ytterligare 1 spexpub, 2 spexfester varav en ute på 
Osqvik, 2 dekorrep och fler sam- och scenrep. Helt 
plötsligt var vi inne i april och det var dags att inta 
Dieselverkstaden. Veckan började med ett teknikrep 
på lördagen och ett genrep på söndagen som sedan 
följdes av måndagens stora premiär. Efter 5 
fantastiska föreställningar kan vi summera 
föreställningsveckan som en vecka fylld med glädje, 
skratt, nervositet och extremt mycket stolthet över 
vad vi tillsammans hade skapat. Tillsammans hade vi 
hade återigen lyckats skapa ett fantastiskt spexår som 
vi idag kan se tillbaka på med stor glädje. 
 

Josefine Hagdahl & Pontus Mjöberg 
Directeurer 2017/2018 
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PHÖSNINGEN  

Öfverphöseriet (även kända som 
mottagningsansvariga) spenderade större delen av 
verksamhetsåret med att förbereda de tre 
mottagningsveckorna. Året inleddes med en uttagning 
av en ledningsgrupp, även kallat chefsgruppen, som 
påbörjade arbetet för att forma en vision och mål för 
den kommande mottagningen.  
 
Arbetet under detta verksamhetsår fokuserade extra 
mycket på att göra om mottagningens längd, från fyra 
veckor till tre. Detta innebar en del logistiska 
bekymmer, framförallt i samband med diverse 
bokningar som behövdes samköras tillsammans med 
resterande THS centralt och andra mottagningar.  
 
Nästa steg i processen var i Mars månad, då resterade 
av organisationen skulle rekryteras. Söktrycket var 
mycket stort vilket innebar att det tyvärr inte gick att 
ta in samtliga sökande till Phöseriet, därför 
anordnades ett uttagningsmöte inom chefsgruppen 
för att göra denna process smidig och rättvis.  
 
Första arrangemanget för hela phöseriet var internatet 
på Barnens Ö. Denna team-building helg hade fokus 
på JML, värdegrund samt för att ge viktig information 
kring mottagningen. World Values Initiative bjöds in 
för att hålla en föreläsning och workshop med fokus 
kring värdegrund som en del i vårt arbete att skapa en 
mottagning där alla känner sig välkomna och har 
roligt. 
 

Under sommaren gjordes de sista förberedelserna 
innan själva mottagningsveckorna drog igång. Under 
dessa genomfördes många av de aktiviteter som 
genom åren kommit att bli tradition på 
Maskinsektionen, men på grund av omorganisationen 
till tre veckor istället för fyra kom några events att se 
annorlunda ut. Vissa förändringar gjordes till den 
Stuggasque som tidigare funnits, Sångargasque 
anordnades nu på KI, avslutningsfesten genomfördes 
dock som vanligt med samma goda resultat.  
 
Mottagningen fick betydande sponsorintäkter från ett 
flertal företag framarbetade av Överphöseriet samt 
chefsgruppen. Genom det enastående arbetet både 
från chefsgruppen men även gruppmedlemmar blev 
mottagningen 2017 väldigt lyckad. Enligt den enkät 
som skickades ut i samband med mottagningens 
avslut var Ettan mycket nöjda med de aktiviteter som 
utförts, på vilket sätt de blev bemötta vid skolstart. Vi 
kunde även genom en intern enkät som skickades ut 
inom Phöseriet se att även medlemmarna i 
organisationen var nöjda med på vilket sätt 
mottagningen 2017 genomfördes. Med detta hoppas 
vi att vi har satt en god grund för en Phösning på tre 
veckor och gett mycket bra förutsättningar för att 
fortsätta utveckla och göra kommande mottagningar 
ännu bättre. 
 

Tomas Fredriksson och Karin Erninger 
Öfverphösare 2017 

  



1718.pdf 1718.bb

 

 
 

24 

Moment 

Moment 2018 blev den sjätte upplagan av KTH:s 
bästa och mest engagerade arbetsmarknadsdagar! 
Projektet har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen 
vars grund ligger på konstant förbättring samtidigt 
som tidigare års gedigna arbete hedras. Fokus har 
legat på att utveckla organisationen för att bygga för 
framtiden. Alla fyra värderingar från förra året står 
kvar:  

• Kvalitet 
• Långsiktiga relationer 
• JML 
• Unika koncept 

Med detta som bas lades ett rejält arbete på att etablera 
och cementera Moments vision och mission för att 
tydligare förmedla organisationens budskap och syfte.  
Missionen lyder att skapa den bästa mötesplatsen för 
Kungliga Maskinsektionens alla studenter att träffa och knyta 
kontakter med näringsliv ger en konkret beskrivning av 
projektets syfte. Visionen alla maskinare ska ha ett jobb 
som de älskar ligger som en ryggrad för organisationen 
och ger en målande beskrivning av den framtid som 
Moment vill skapa för sektionens medlemmar. 
 
I sedvanlig ordning började arbetet i mars med 
rekrytering av Projektgruppen som tillsattes i april. 
Arbetet fortskred under våren varpå ett uppehåll som 
vanligt togs under sommaren. Gruppledare kom 
sedan in under hösten som följdes av värdar innan det 
klassiska Momentjulbordet serverades i december. 
Totalt bestod Moment av 69 studenter från sektionen.  
 
Mycket arbete lades under året på att arrangera 
gemensamma aktiviteter för projektets medlemmar. 
Detta har varit ett tydligt förbättringsområde då 
många av tidigare års deltagare har nämnt det i 
utvärderingar. Fler aktiviteter arrangerades, bl.a. 
Bounce och skridskor, där de flesta hölls gemensamt 
med flera undergrupper. Resultatet var helt klart 
positivt, engagemangsnivån var högre, fler 
Momentare kände sig mer engagerade och en bättre 
lagkänsla framgick från utvärderingarna.  

 
Moment har genom åren gått från att vara en i 
förhållande till sin sektions storlek liten mässa till att 
vara en av de största på Campus. Med totalt 43 
deltagande företag och organisationer, varav 38 på 
mässan, förblir Moment störst av sitt slag i Sverige. 
Under Moment 2018:s nio dagar anordnades totalt 
nio event utöver mässan: fyra lunchföreläsningar, två 
case-event, Moments talkshow Kompassen samt två 
nya event; en CV-/LinkedInkväll och 
Inspirationspuben. Den förstnämnda anordnades 
tillsammans med Huvudsamarbetspartner Xylem. 
Den sistnämnda, Inspirationspuben, arrangerades i 
syfte var att belysa de breda karriärmöjligheter vi 
maskinare har där gamla maskinare bjöds in och fick 
svara på frågor om deras tankar kring utbildning och 
karriärval i ett talkshowupplägg i Smörjis.  
 
Mässan som vanligt drog många maskinare till 
Nymble utmärktes med en större bredd bland 
utställare och var mycket lyckad. Banketten 
anordnades i år i en ny lokal, VENUE81, som ligger 
på Drottninggatan vilket är betydligt mer centralt än 
förra årets Tekniska Muséet. Lokalen är även mer 
kompakt vilket skapade en mer intim känsla för 
gästerna. Banketten var överlag mycket lyckad med 
god mat och bra underhållning. 
 
Med nya ansikten bakom rodret siktar Moment 2019 
högre; att förbättra projektet ytterligare och skapa 
ännu bättre förutsättningar för maskinare att hitta sitt 
drömjobb. Utgångsläget är bättre än någonsin med en 
stabil organisation och erfarenheter att lära sig av. 
Beroende på konjunkturläget under hösten och 
vintern 2018 kan Moment fortsätta att växa och nå 
den magiska gränsen om 40 företag på mässan.  
 
Det blir bara bättre! 
 

Daniel Gröttheim 
Projektledare Moment 2018 
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Nämnder 
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Bussnämnden 

M-bussen har under året levt ett hårt liv. Dess polare 

Alten-bilen också, kanske till och med värre ändå. 

Efter en service och lite mjuk uppvärmning under 

sommarmånaderna tog sig M-bussen och Alten-bilen 

an sin största utmaning för året: Mottagningen. Detta 

innebar tre, nästan fyra veckor med en oundvikligt 

fasttejpad sidospegel och stora risker för övrigt 

karosseri. De framtida civilingenjörerna bevisade än 

en gång sin överlägsenhet gentemot de tyska 

ingenjörer som tydligen INTE hade räknat på faktorer 

som exempelvis 8 berusade ungdomar när de 

designade diverse inredningsdetaljer. M-bussens 

utsida fick sig diverse mindre, samt mindre smällar 

men kom ut på andra sidan i betydligt bättre skick än 

rådande dito på Körlingevägen i Vallentuna, norr om 

Stockholm. Alten klarade sig fint. Sidospegeln lagas 

liksom några andra mindre skador. Ett nytt handtag i 

stål tillverkas för att fylla det hål där en bräcklig 

plastdetalj lyste med sin frånvaro. Sedan ut på nya 

interna liksom externa äventyr. Bussnämnden tog en 

djup suck av lättnad bara för att få ta ännu en djup 

suck när direkt efter bytet till vinterdäck ett av däcken 

disintegrerar. Ett nygammalt set med vinterdäck 

lokaliseras i Quarnevalens förråd. Vintern tordes bli i 

övrigt lugn, men icke. På Alten-bilen rasar kopplingen 

och bilen hamnar i Täby på verkstad ett par veckor. 

Ännu en hektisk period för både M-bussen och 

nämnden. Skadorna byter av varandra när M-bussens 

andra sidospegel klipps av en godtycklig söndagsåkare 

utanför Nymble. Ägaren av bilskadecentret ser någon 

slags humor i det hela, det gör inte Bussnämnden med 

dess sju, veckovis och i par ansvariga medlemmar. I 

övrigt flyter våren på, Jubelspexet blir av utan några 

missöden, andra utlåningar också. En lugn och stilla 

överlämning stundar samt en läglig tackåhej-service. 

M-bussen visar i ett sista hurra på den ömsesidiga 

kärlek som råder mellan fordonet och dess 

omhändertagande nämnd genom att låta ett 

sommardäck gå och självdö mitt på Busshusses 

uppfart. En oerhört vacker (om än ironisk) gest. Efter 

en sista suck och kraftsamling var det dags att säga 

adjö, men på återseende. 

De är två bra bilar, M-bussen och Alten. 

Felix Englund 

Busshusse 2017/2018 
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Festgruppen 

SAGA 

Vi har under året anordnat två SAGA (sektionsaktivas 

gasqe). HöstSAGA hade tema IKEA där vi hade ett 

stort antal anmälningar. Gruppen åkte tillsammans till 

IKEA och köpte dekor samt lagade traditionsenliga 

köttbullar med brunsås. VårSAGA hade tema vinst 

varje gång, där vi hyrde cirkusdekor med 

popcornmaskin och sockervadd. Denna fest hade 

något färre anmälningar, förmodligen på grund av att 

vårterminen har många andra evenemang. 

Fest 1 

Fest 1 var SLASK, en fulsittning för alla på 

maskinsektionen. En lite mindre sittning än SAGA 

där deltagarna fick pröva på hur det kan vara att gå på 

en riktig fulsittning. 

Fest 2 

Fest två var ett samarbete med KBM och industriell 

ekonomis klubbmästeri. Denna fest anordnades till att 

vara en stor tentapub med utomhusområde. Festen 

var sponsrad av Red Bull som lånade ut bar samt 

barutrustning. Festen hade en utomhus-DJ samt att 

Smörjkammaren, utomhusområdet och Istället var 

sammanlänkade. Värt att tänka på till kommande år är 

att se till att det finns fler toaletter. 

 

Patrik Bornelind & Linnéa Rasch 

Festledare 2017/2018
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Idrottsnämnden 

 

 

Detta verksamhetsår bestod Idrottsnämnden av en 
ordförande, s.k. Idrottsledare, och nio 
nämndmedlemmar. 
Idrottsledaren började året med att hålla i 
Idrottsdagen under mottagningen i Maskinparken. 
Under dagen arrangerade Idrottsledaren stationer där 
n0llan i sportslig och kamratlig anda fick tävla i ett 
antal grenar, introduceras till KTH-hallen samt 
tävlade om ett slutpris på Xylems och Unionens 
stationer. Idrottsledaren höll även i en station under 
Campusrundvandringen under mottagningen där 
n0llan introducerades till Idrottsnämndens 
verksamhet och fick leka en lek.  
Hösten började med rekrytering där söktrycket till 
Idrottsnämnden var väldigt högt och nio stycken 
nämndmedlemmar togs ut. 
 
Skidresa – MIpåSKI 
Årets skidresa gick till Sestriere i Italien och 
anordnades för andra året i rad tillsammans med I-
Sektionens Idrottsnämnd och företaget Nortlander. 
Veckan bjöd på fantastisk skidåkning med mycket bra 
väder och afterski med ett härligt och glatt gäng på 
143 personer från M&I. Resan som helhet var mycket 
uppskattad bland studenterna trots en del strul med 
de event som Nortlander anordnade.  
 
Korpen Innebandylag – MaskIN 
Idrottsnämndens innebandylag MaskIN gjorde under 
vårterminen sin andra säsong i korpen. Laget är öppet 
för alla på Maskinsektionen och matcherna spelades i 
Gubbängshallen och Liljeholmshallen på 
söndagseftermiddagar. Totalt spelades 9 matcher och 
det var en mycket stark skara som dök upp på de 
första matcherna men på grund av många andra 
aktiviteter under våren var det tunt med maskinare 
under ett par matcher. Trots det lyckades vi hålla oss 
kvar i divisionen inför nästa år. 
 
Korpenfotbollslag – XylemMaskinen 
Under läsåret har Maskinsektionen haft ett korpenlag 
i fotboll, helt sponsrat av Xylem. En uttagning för 
laget hölls under hösten i Frescatihallen och laget 
tränade söndagskvällar kl. 17:00-18:00. Laget spelade 
fotbollsmatcher varje torsdagsmorgon och höll sig 
kvar i serien. Idrottsledaren ansvarade för 
administration medan en nämndmedlem ansvarade 
för lagets träningar och matcher. 
 
PESK 
Årets PESK (Maskinsektionens PaddlingsESkapader) 
blev en paddlingstur i Stockholm med Rålis Kajak 

under en förmiddag i maj med strålande sol. 28 
maskinare introducerades till grunderna i paddling 
och paddlade i två timmar runt Långholmen och Lilla 
Essingen. Paddlingsturen avslutades med att testa på 
att byta kajaker med varandra ute på vattnet och det 
var även några som vågade sig på ett dopp efter 
paddlingen. 
 
THS-Mästerskap 
Kommittén USA (Union Sports Association) på THS 
anordnade det årliga THS-mästerskapet där fyra 
deltävlingar arrangeras under varsin helg under 
vårterminen. Idrottsnämnden ansvarade för att ta ut 
ett lag till varje deltävling; innebandy, basket, 
volleyboll och fotboll. Turneringen var mycket bra 
organiserad av USA och Maskinsektionen deltog i 
deltävlingar med blandade resultat. 
 
Aktiviteter i KTH-hallen 
Under året har klassiska aktiviteter som volleyboll, 
basket, innebandy och badminton anordnats i KTH-
hallen med mycket god uppslutning. Träningar inför 
de fyra deltävlingarna i THS-mästerskapen har också 
genomförts i KTH-hallen. 
 
Månadsaktiviteter 
Idrottsnämnden genomförde detta år en nysatsning 
för att öka utbudet av aktiviteter för 
sektionsmedlemmarna. Månadsevent som anordnats 
har varit Klättring på Klättercentret, Military Training 
på Östermalms IP med Nordic Wellness, Yoga på 
Garnisonen med Nordic Wellness och Padel på PDL 
Center. Samtliga månadsaktiviteter har varit väldigt 
uppskattade och då söktrycket har varit högt har varje 
event haft en liten självkostnad för att garantera att 
folk dyker upp. Som avslut för årets månadsaktiviteter 
anordnades tillsammans med Jipponämnden ett stort 
event på JumpYard där ett glatt gäng studsade runt på 
studsmattor i en timme. 
 
Interna aktiviteter 
När rekryteringen av nämnden var klar genomfördes 
en kick-off där gruppen fick olika uppdrag för att lära 
känna varandra. Därefter åts en gemensam middag 
och kvällen avslutades med Escape Room där 
samarbetet direkt sattes på prov. Under året har 
Idrottsnämnden haft lunchmöten varje torsdag och 
även umgåtts mycket utanför nämndarbetet. 

 
Pauline Korssell 

Idrottsledare 2017/2018 
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Internationella gruppen 

 

 

Vid starten av läsåret 17/18 var Ludvig Strand HIR, 
och därmed ansvarig för Internationella gruppen. 
Han rekryterade en glad grupp på 5 personer, vars mål 
var att ge utbytesstudenter en så bra tid i Sverige som 
möjligt, främst genom att anordna ett antal svensk-
inspirerade event. 

Det första eventet var ett samarbete med THS MAIN, 
en pubrunda längs Sveavägen, där IG ledde grupper 
av studenter mellan olika barer. När vintern kom och 
snön lade sig, passade vi på att dra med 
utbytesstudenterna till Kungsträdgården, för att åka 
skridskor. Utöver detta anordnade vi även ett besök 
till skansens julmarknad, ett bastuevent i Nymble, och 
en kväll med julbak i Smörjis. 

I januari tog jag över som HIR, och mitt första 
uppdrag blev att välkomna studenterna som skulle 
spendera vårterminen i Sverige. Vi gav lite 
information om sektionen, samt höll en rundtur kring 
campus.  

Under våren organiserade IG tillsammans med 
sektionen för Energi och miljö, och MAIN en gasque 

med ABBA-tema. Gasquen hade ungefär 100 
deltagare, och det förekom en vid blandning av 
svenska och engelska sånger. 

Under våren höll vi även ännu en pubrunda, ett till 
besök till skansen, en färjetur ut till Vaxholms 
skärgård och avslutade året med en grillning på 
Nymbles terrass. 

Som HIR ingår det även en del möten med THS olika 
internationella ansvariga, där man diskuterar och 
hjälper varandra med att främja inkluderingen av 
utbytesstudenter i sektionerna. Jag har hittills varit på 
två sådana möten, och ser fram emot att delta i fler. 

I höst kommer jag ta emot helt nya utbytesstudenter, 
samt rekrytera nya medlemmar till internationella 
gruppen. Tillsammans hoppas jag att vi kan ge 
utbytesstudenterna en fantastisk upplevelse i Sverige! 

Mattias Klang 
Head of International Relations 2018 
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Jipponämnden 
 

 

Jippomästaren rekryterade sex medlemmar i början 
av verksamhetsåret. Under året har flera 
planeringsmöten hållits. 
 
I november samarbetade nämnden med KMDK och 
ordnade en spelkväll. Nämnden hade sedan en 
grötfrukost och höll i julbak i december. 
 
Efter period två kunde inte dåvarande jippomästare 
vara kvar så en ny jippomästare tillsattes. Nämnden 
bestod då av totalt sex medlemmar. Detta lade stor 
arbetsbelastning på varje medlem vilket gjorde att en 
kompletteringsrekrytering genomfördes. Denna 
marknadsfördes bland annat med ett godis- och 
kärlekslapps-event under alla hjärtans dag. Efter 

kompletteringsrekryteringen hade nämnden åtta 
medlemmar. 
 
Nämnden samarbetade med idrottsnämnden och 
höll i ett jumpyardevent. När det blev varmt ute 
hyrde nämnden en glassbil som stod utanför Smörjis 
under lunchen och delade ut gratis glass. I slutet av 
verksamhetsåret ordnade nämnden paintball, vilket 
visade sig vara väldigt uppskattat. 
 

Carolina Tideman 

Jippomästare 2017/2018
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JML-nämnden  

JML-nämnden har under året haft många samarbeten 

med andra nämnder och kommissioner. Samarbetet 

med Jubelspexet har skett genom en workshop i 

början av spexåret och hjälpte även till med att 

utforma en enkät rörande JML i spexet. 

Nämnden har haft ett kontinuerligt samarbete med 

Moment och även mottagningen där det gjordes en 

workshop samt styrelsens konferens SMART där alla 

andra styrelserna från de andra lärosätena fick vara 

med. Den workshopen fick väldigt bra feedback från 

dom andra skolorna och styrelserna skulle ta med sig 

kunskaperna dom fått tillbaka. 

Utöver det så har nämnden även ordnat en 

lunchföreläsning med Män för Jämställdhet som blev 

lyckad, hjälpt till i utformningen av nya sångboken 

och gjort den mer tilltalande för alla. Ett 

informationsblad i samband med en ”JML-kampanj” 

skapades och sattes upp här o där. 

Överlag har nämnden fortsatt utvecklas och nu känns 

det som att den har en naturlig roll på sektionen och 

blir ofta tillfrågad vid rekryteringar och utformning av 

event vilket är jättekul. 

Lovisa Henriksson 

JML-nämndsmedlem 2017/2018 

JML-Ansvarig 2018/2019 
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KBM 

Traditionsenligt inleddes Klubbmästeriets 

verksamhetsår med den tillställning då skolans nya 

studenter introduceras till samtliga sektioners pubar, 

nämligen n0llepubrundan. Klubbmästeriets 

välkomnade deltagarna med värme i 

Maskinsektionens sektionslokal Smörjis. Denna kväll 

blev väldigt lyckad och därmed var terminen och 

verksamhetsåret invigt. Klubbmästeriets verksamhet 

rullade därefter igång med fredagspubar. Under 

terminen anordnades flertalet temapubar, bland annat 

en kväll dedikerad till den klassiska gin&tonicen, en 

spelpub tillsammans med kommissionen Moment i 

syfte att väcka intresse inför maskinsektionens 

arbetsmarknadsmässa, samt den numera traditionella 

och uppskattade Open Mic-puben, en kväll fylld av 

livemusik där vem som helst fick uppträda. 

En stor nyhet klubbmästeriet presenterade under 

hösten var installationen av en öltapp. Detta tillskott 

till dryckesutbudet bemöttes med glädje av sektionens 

medlemmar. Under terminen beställdes olika ölsorter 

för att kunna erbjuda olika gästtappar. 

Terminen avslutades sedvanligt med tentapub. Denna 

gång med Star Wars-tema. 

På SM 3 valdes Patrik Tiainen till klubbmästare och 

har skrivit följande del av verksamhetsberättelsen. 

Under våren 2018 fortsatte KBM med sina lyckade 

pubar som Open mic, Ginklubben, och 

Gourmetpuben. KBM ställde även upp och var med 

under Valborgspubrundan. Under 

valborgspubrundan och Tentapub 4 användes även 

den nyinstallerade stureplansskärmen till fullo. Senare 

under våren utnyttjade vi det fina vädret och hade ett 

par pubar med utomhusservering. 

KBM samarbetade även med flera andra nämnder och 

organisationer på flera pubar som tillexempel JML 

puben där frågor om jämställdhet lyftes, Alten-puben 

där Alten höll en pub quiz och fick samtidigt berätta 

om hur det är att jobba på alten och årets tentapub 

där KBM samarbetade med Festgruppen på 

maskinsektionen och CMi på Industriell ekonomi 

men mer om den senare. 

Redan i december 2017 började ADA generalerna 

Patrik Tiainen och Mathilda Sjöberg planera den 

kommande ADA sittning med målet att sittningen ska 

återgå till sina rötter och vara på en båt. Med en 

styrelsens förståelse om ökande kostnader så 

genomfördes planerna och M/S Blue Charm valdes 

som båt för sittningen. De begränsande antalet gäster 

och en lysande genomförd marknadsföring gjorde att 

biljetterna såldes slut på mindre än 20 minuter. Så den 

5 maj fick 110 lyckliga och uppklädda maskinare med 

några respektive lätta ankare och njuta av en färd med 

mat och sång ute i Stockholms inre skärgård.  

En av de evenemang undertecknande var mest stolt 

över under terminen var tentapuben där, som nämnt, 

KBM samarbetade med Maskinsektionens Festgrupp 

och CMi för att göra något alldeles speciellt. 

Historierna om första idéerna till samarbetet är lika 

många som det finns studenter på de bägge 

sektionerna men runt påsk så börjades samtalen på 

riktigt mellan nämnderna om att ha en gemensam 

Tentapub. Utmaningarna var många längs vägen och 

med många motsättningar lyckades ändå alla planer 

genomföras och den 5 juni så slogs portar upp till 

första tentapuben av sitt slag. Festen sträckte sig från 

Smörjis till Istället och med en bar utomhus och en 

DJ som spelade utomhus hela lyckades vi skapa en 

natt så få lär glömma. Undertecknande hoppas på att 

samarbetet kan fortsätta och att det kan bli en 

framtida tradition. 

Anton Olin & Patrik Tiainen 

Klubbmästare 2017 & 2018 
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Klubbnissarna 

 

 

Verksamhetsåret 2017/2018 började med att göra 
reklam för klubbnissarna och peppa folk att söka 
gruppen. Detta gjordes under Campusvandringen, 
Mässan samt med inspring under föreläsningar. Detta 
följdes av en antagningsprocess i form av intervjuer. 
 
Under verksamhetsåret anordnades två fester, 
Tackköret samt Ettans. Tackköret ägde rum i slutet på 
november och vilket kalas det vart, fantastisk 
stämning. Med kreativa kostymer och dekor kunde 
temat direkt knytas till ”Kalle och chokladfabriken” 
och de flesta lämnade festen med ett märke liknande 
en ”Golden ticket”. Smörjkammaren hölls intakt 
under hela sittningen. 
Ettans ägde rum i slutet på februari och hölls på 
medicinska föreningen tillhörande Karolinska 

Institutet. Inne i lokalen kunde de olympiska ringarna 
skymtas vilket knöt an till temat på denna fest som var 
olympiska spelen. En härlig sittning med god mat och 
rolig underhållning som följdes upp av ett hej 
dundrandes efterkör. Vilken kväll de vart på 
medicinska föreningen. 
 
Vi tomteföräldrar har haft en underbar och lärorik tid 
med årets klubbnissar, vilket gäng! Stort tack till alla 
som har hjälpt oss under året, tack klubbnissarna 
2016/2017 och tack för ett fantastiskt verksamhetsår. 
 

Isak Wallin, Tess Antonsson & Joachim Ottosson 
Tomteföräldrar 2017/2018  
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Kommunikationsnämnden 

Arbetet under året har haft stort fokus på att 
effektivisera nämndens arbete. I början av året 
automatiserades TV:n i maskinkorridoren. Innan 
automatiseringen krävdes att en person manuellt 
uppdaterade reklamen. Detta gjorde att innehållet 
uppdaterades relativt sällan. Uppdateringarna sker nu 
automatiskt mitt i natten vilket förbättrar 
uppdateringsfrekvensen.  
 
Vid årsskiftet gjordes ett försök att samla alla 
Facebook evenemang på en sida (Kungliga 
Maskinsektionen, THS). Detta för att minska risken 
att sektionens medlemmar missar evenemang om det 
inte följer en av sektionens 18 nämnder/grupper. Vid 
samlingen av evenemangen gavs även redaktions 
roller till varje nämnd/grupp vilket gör det möjligt för 
dem att besvara frågor som kommer in till sektionen. 
Rollerna gav nämnderna också en chans att nå ut till 
en större del av sektionen. 
 
Tillsammans med musikhjälpen och sektionens årliga 
bössa skapades ett stödmärke. Idén var att märket 
skulle säljas för 40kr och allt överskott efter 
produktionskostnader skulle gå till bössan. Över 100 
märken såldes. 
 
Som vanligt sålde nämnden sektionens märken och 
profilprodukter, vid årets första försäljning slogs det 
tidigare säljrekordet med över 9000kr sålt. Försök att 
sälja genom att lägga ordar under året gjordes men då 
väldigt få hämtade upp dem övergavs detta. 
 
Eftersom sektionens axelmärken började ta slut 
uppdaterades designen (fixade M:et och kuggarna) 
och nya märken köptes in. Även underlag för 

profilkläder för sektionen gjordes men tankar om 
öppen rösning på design, ledtid och utdelning gjorde 
att projektet inte skulle kunna slutföras under året. 
 
På slutet av året jobbade jag tillsammans med, JML-
nämnden och sångledaren för att ta fram 2018 års 
sångbok. 
 
Andra projekt som nämnden arbetade med var: 

• Arrangering av maskinmässan vid början av 

året. 

• Uppdatering och digitalisering av Osquar 

mutters logo. 

• Uppdatering av webbsidan. 

• Uppläggning av reklam på websidan och 

Facebooksidan. 

• Design och inköp av berlocker. 

• Postrar inför sektionsmöten. 

• Köpt in en bildtavla tänkt för användning som 

styrelsetavla. 

• Undersökt möjligheten av en maskinplunta. 

• Livestreamat alla sektionsmöten. 

• Ansvarat över sektionens Instagramkonto 

och gjort det möjligt för andra nämnder och 

grupper att lägga ut. 

• Organiserat material som nämnden 

använder. 

 
Leo Södergren, 

Kommunikationsnämndens ordförande 2017/2018 
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MSN 

 

 

MSN har under sitt första år anordnat 4 event för 
maskinsektionen. 
 
Event 1 
Det första eventet gick ut på att vi tillagade och 
serverade strutsdelikatesser för våra medmaskinare. 
Råvaror inhandlades från sahlinsstruts.se och i diverse 
butiker i Stockholm. Det som kunde bjudas på var 
omelett och äggröra, samt torkat kött och ölkorv av 
struts. Självklart bjöds det även veganskt, i detta fall 
var det en Morot- och couscousröra med 
harissakrydda och tahinisås för att passa det 
geografiska temat som strutsen medförde. Det blev 
mycket uppskattat och all mat gick åt på väldigt kort 
tid.  
 
Event 2 
Till event 2 införskaffades en mängd roliga ostar, både 
konventionella och veganska. Bland annat ost gjord 
med pesto och ost gjorde med Guinness. Dessa 
radades upp på bardisken i Smörjkammaren till en 
enda stor ostbricka med tillhörande kex och 
spännande marmelad där maskinarna fick ta för sig. 
Även detta event blev väl mottaget, och var relativt 
enkelt att utföra då ingen matlagning behövde utföras. 
 
Event 3 
I event 3 kretsade temat kring den svenska skogen. 
Rökt renkött, s.k. Suovas hade inhandlats under 
nämndens kickoff i Kiruna. Även björnkött 
serverades. Allt detta tillreddes och serverades i 
tunnbrödswraps med hackad tomat och lök och 
kirskål plockad från skogen. Det veganska alternativet 
här var skogschampinjoner.  
 

FISQ 
MSN avrundade sitt verksamhetsår med att anordna 
den förhoppningsvis årliga Fulsittning innefattande 
surströmming och quaffe i Ugglevikskällan. Deltagandet 
var större än vad som hade hoppats på, och vi var runt 
15 glada som dök upp. Sittningen fungerade som en 
vanlig sittning med sångledare och allt vad det 
innebär. Det var några stycken som kom som 
nybörjare i surströmmingens värld, vilket var mycket 
glädjande för nämnden. Eftersom den enda egentliga 
matlagningen som behöver göras är att koka potatis 
var det en relativt enkel sittning att ordna. 
 
Övriga aktiviteter/tankar 
Nämnden åkte på en kickoff till Kiruna i februari, där 
en av medlemmarna blev invigd i att äta 
surströmming, vi handlade även renkött som tidigare 
nämnt att servera på ett av eventen. Denna resa tog 
upp hela nämndens uppmuntran förutom en tidigare 
gemensam lunch, och alla medlemmarna var överens 
om att det var väl spenderade pengar.  
Kunskap att ta med sig till kommande år är att det är 
mycket viktigt att vara tydlig med vad maten 
innehåller, man kan inte bara förlita sig på att folk ska 
fråga utan det gäller att märka ut maten tydligt. Man 
ska heller inte vara rädd för att det blir matsvinn och 
man tvingas slänga mat. Fattiga studenter äter 
gladeligen när det bjuds gratis mat. 

 

Jacob Andersson 

Medgrundare av MSN och 

Surströmmingsakademiker 2018/2019 
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Näringslivsnämnden 

Året startade kaotiskt med en icke existerande 

överlämning då tidigare NNO inte satt kvar. Det 

fortsatte med att jag inte kunde närvara under 

mottagningen och maskinmässan så informationen till 

ettan om NN var inte optimal. Trots det sökte en hel 

del nämnden och det rekryterades 6 st. medlemmar 

utöver NNO där en även var med förra året.  

Nämnden behövde sen byggas upp på nytt och 

mycket av arbetet lades på att skapa göra en nystart av 

nämnden. Möten gjordes med Moment och 

Mottagningen för att jobba mot samma mål. 

Nämnden jobbade mycket med marknadsföring för 

olika företag samtidigt som organiseringen fortskred.  

Under året var två medlemmar extra drivna och det 

märktes att det var de som var sugna på att ta över 

nämnden nästkommande år så de fick mer ansvar och 

skulle bygga vidare på nämnden. Dock blev en av dem 

inte förordad av valberedningen pga. differenser i 

Moment, trots att de aldrig kontaktade mig om hur 

han har skött sig i nämnden. Det medförde att den 

andra medlemmen tappade lusten att axla 

ordförandeskapet själv och det gjorde även att jag 

tappade lusten då det såg ut som att nämnden var 

tillbaka i samma situation som i början av året. Målet 

var att bygga en hållbar organisation, men så blev 

tyvärr inte fallet. 

Trots allt som hände så har året varit mestadels roligt 

och varit väldigt lärorikt. 

 

Bryan Menezes 

Näringslivsnämndsordförande 2017/2018
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Smörjkammarnämnden 

Verksamhetsåret 17/18 inleddes med den 
gemensamma nämndrekryteringen inom sektionen 
där slutligen 10 medlemmar bildade 
Smörjkammarnämnden. Målet med detta 
verksamhetsår var att skapa en inspirerande och 
funktionell miljö i sektionslokalen. Första terminen 
bestod till största del av idéegenerering, budgetering 
och planering. Andra terminen skred SKN till verket 
och började realisera flertalet idéer. Bland annat 
installerades delar av stureplansskärmen som skänkts 
maskinsektionen några år tidigare. Denna fick nu 
pryda en av väggarna med möjlighet att visa filmer och 

grafik under exempelvis pubar, sittningar och fester. 
Utöver det skänktes stora mängder led-armaturer som 
sattes upp i lokalen för att möjliggöra valfri belysning 
i lokalen. En sammetsridå syddes upp, tänkt att agera 
som rumsavdelare samt ridå. Även tillhörande 
”gardinstång” konstruerades. Utöver det byggdes ett 
stort samlingsbord med sittbänkar, samt två kafébord. 
Sist uppfördes en stor väggmålning tänkt att inspirera 
sektionens medlemmar.  
 

Anton Olin 
Smörjkammarnämndens ordförande 2017/2018 
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Studienämnden 

Studienämnden har liksom tidigare år arbetat i 
studiefrämjande syfte genom att delta i ITM-skolans 
länkmöten samt sammankallat till egna förmöten 
inom nämnden i förberedande syfte. Sex länkmöten 
har anordnats varje period under läsåret - ett för 
vardera årskurs i kandidatprogrammet på respektive 
program. Förmöten har gett tydligt positiva resultat, 
då nämndmedlemmarna som deltagit lättare kunde ta 
plats under länkmötena och diskutera med 
kursansvariga på ett behärskat, välgrundat och 
konstruktivt sätt. SNO och PAS deltog främst som 
medlare under samtliga möten för att hjälpa 
medlemmarna att framföra sina åsikter och föra 
diskussionen framåt.  
 
Tidigare år har SN haft problem med rekryteringen, 
och inför verksamhetsåret 17/18 lades stort fokus på 
att utöka den. Hos maskinprogrammet uttrycktes 
stort intresse från år två och några från år tre, vilket är 
ovanligare. Sedan tidigare finns ett system att äldre 
medlemmar erbjuds fortsätta som 
klassrepresentanter, varför största vikt vanligen ligger 
i att rekrytera Ettan.  
 
SN träffades två gånger i uppmuntranssyfte på 
middag - en gång innan verksamhetsåret börjat och en 
gång efter det avslutats. Dessutom anordnades träffar 
inför båda SAGA:s för att öka sammanhållningen och 
känslan av tillhörighet inom nämnden.  
 
Under året har SN haft kontakt med kursansvarig för 
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt i syftet att 
diskutera pedagogiska metoder samt belastningen 
inom kursen. Det har ordnats specifika möten med 
studenter inom samt utanför SN, vilka fått utvärdera 

respektive moment inom kursen. Fortsättningsvis ges 
kursen ML1018 Grundläggande industriell statistik inte 
längre på campus Valhallavägen, det vill säga endast i 
Södertälje. I synliggörande och hjälpande syfte 
anordnade SN en kursvalspub där man kunde 
rådfråga och diskutera framtida master- och kursval 
med äldre studenter. 
 
Ett nytt inslag som blev väl mottaget av 
nämndmedlemmarna var en konferens som 
anordnades av ITM-skolans programansvariga 
studenter med ekonomisk backning från ITM. Denna 
ägde rum i februari månad där deltagarna fick en 
föreläsning i konstruktiv feedback samt delta i en 
workshop i programfrämjande syfte. Ett sammanställt 
protokoll från workshopen skickades senare till 
programansvarig för respektive program inför 
skapandet av maskinsektionens 
verksamhetsberättelse i syfte att ge direkta synpunkter 
från studenterna. PAS och SNO konstaterade att 
konferensen var en nyttig upplevelse och borde inför 
kommande år tidigareläggas för ökad kvalitet på 
länkmöten. 

 
Louise Sverin, M-SNO 

”Året har varit bra” 
 

Sara Börjesson, P-SNO 
”Aah fett bra” 

 
Gaston Holmström, M-PAS 

”Jättebra faktiskt” 
 

Melika Abedi, P-PAS 
”Mhmm” 

  



1718.pdf 1718.bb

 

 
 

39 

Övriga verksamheter 

Fanborg 

Fanborgen bestod av Kristin Salmi under hela året och Melker Magnerius under hösten och Sebastian Ljung 

under våren. Maskin hade representanter närvarande vid alla tillfällen såsom diplomeringar, promoveringar och 

Valborgsfirandet på Skansen. 

Kårfullmäktige 

I år lyckades alla Maskins ledamotsplatser i Kårfullmäktige fyllas och de representerade sektionen på många möten. 

Valberedningen 

Det var en gång ett SM4 år 2017. På kvällen, i ett ganska så fyllt M1 så var det få punkter kvar på dagordningen. 

En valberedning skulle tillsättas. En grupp bestående av åtta personer skulle tillsättas och dessa skulle bereda valen 

inför verksamhetsåret 17/18. Ett år som skulle bli händelserikt, både med nya poster som skulle beredas för första 

gången och för att det Europeiska samväldet i landet i fjärran infört en ny lag som ratificerats av landet där den 

Kungliga Maskinsektionen har sin hemvist. 

Lagen som var i allas munnar detta år hette GDPR. De åtta valarna var tvungna att ta denna i beaktande genom 

att uppgifter om de som sökt sina poster destruerades i den filhantering som använts. Detta medförde 

komplikationer när ett testamente sedermera skulle skrivas men samväldet i landet i fjärran som bestämt detta 

hade ingen nåder. 

Något som eftersträvades av den sammankallande valen var att Valberedningen skulle kännas som ett roligt och 

ansvarsfullt uppdrag. Därför införskaffade Valberedningen en maskot, Val-pål och alla valar gavs ett valnamn som 

de fick välja. Naturligtvis kom även valarna att anordna det första Valberedningsskiftet någonsin. 

Under året så kom de åtta valarna att valbereda 33 poster inför 4 sektionsmöten. Valarna delade upp sina poster 

sinsemellan och det gjordes försök för att minimera eventuella jävsituationer efter att en situation uppstått där jäv 

hade kunnat ske.  

Valen har lysts och annonserats ut i Maskinkorridoren, i Smörjis samt på sektionens Facebook-sida för att nå så 

många sektionsmedlemmar som möjligt. Dessa har sedan kunnat kandidera eller nominerat någon till en 

kandidatur genom att fylla i ett Google-formulär. Detta formulär har sedan gåtts igenom av de valar som har varit 

ansvariga för respektive post och intervjuer har därefter genomförts med två Valar vid respektive intervjutillfälle. 

Om en av de ansvariga valarna inte kunnat genomföra intervjun så har en annan val tagit på sig den uppgiften. 

Efter detta har utlåtanden skrivits av de som intervjuat och ett möte genomförts där alla utlåtanden gåtts igenom 

och eventuellt reviderats. Efter detta möte har sedan utlåtanden mailats ut till de som intervjuats och de har haft 

en tidsperiod på sig att tacka ja eller nej till sin kandidatur och sitt utlåtande. Om de tackat nej och därmed valt att 

dra tillbaks sin kandidatur så publicerades inte utlåtandet enligt sektionssedvana. 

Efter fyra sektionsmöten hade tiden kommit ikapp valarna och stimmet upplöstes. 

Belugaval, Vitnosdelfin, Narval, Gråval, Falsk mördarval, Timglasdelfin och Knölval 
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Vinprovarkommittén 

Årets Vinprovarkommitté provade Bourgognevinerna Beaujolais Royal [okänt år], Vielles Vignes de Pinot Noir 

2014, Couvent Des Jacobins 2014, Cuvée Margot 2014, Volnay-Santetons 2011 och Chambolle-Musigny 2015. 

Vin-aren valdes med hjälp av kriterierna smak och studentprisvänlighet men ytterligare kriterier som snurra-

flaskan-test, glühweintest, färgtest och häfvtest fanns med för underhållningsvärde. Under höst-SM presenteras 

vinerna och vin-aren i form av en komisk presentationsvideo. 

Under sommar-SM presenterades VPKs kandidat till kommande års vinprovarkommitté. Personen valdes för 

hens breda engagemang, hjälpsamhet och hårda arbete som gick bortom det hens olika rollbeskrivning krävde.   

Vi tackar sektionen för äran att få välja sektionsvinet och sektionsfärgen 2018 och önskar sektionen och dess 

medlemmar lycka till i framtida engagemang!  

Alicia, Alexander, Joel och Kristina 

Arkivariegruppen 

Arkivariegruppen har haft ansvar för att restaurera historian av maskinsektionen. Vi har scannat in M-Ord från 

70-talet och framåt, vi har hittat diabilder på fler organ än vi orkat räkna. Vi har gått igenom lådor som legat 

gömda i årtionden, och lärt oss mycket av maskins historia. Sista steget i vårt arbete är att visa upp detta för 

resten av sektionen. 

Anna, Arvid och Marcus  
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Funktionärer 

Ordförande Sebastian Ljung Spexdirectuerer Josefine Hagdahl 

Vice ordförande Kristin Salmi  Pontus Mjöberg 

Kassör Tugay Köyluoglu Surströmmingsakademiker Jacob Andersson 

Koordinator Jonathan Frahm Sångledare 2017 Victor Wadstein 

Ettans post Malte Eriksson Sångledare 2018 Dennis Ståhl 

Ledamot Kajsa Hedin Revisorer Christoffer Bator 

 Henrik Herstedt  Sebastian Westskytte 

 Ulf Gustavsson Tomteföräldrar Tess Antonsson 

Busshusse Felix Englund  Joachim Ottosson 

Civilingenjör Peter Ericsson  Isak Wallin 

Fanbärare 2017 Melker Magnerius Valberedning, sam. Joakim Zenk 

Fanbärare 2018 Sebastian Ljung Valberedning Felix Englund 

Vice fanbärare Kristin salmi  Lovisa Hammarlund 

Festledare Patrik Bornelind  Henrik Hedlund 

 Linnéa Rasch  David Håkansson 

Förste kastare 2017 HT Jacob Andersson  Andreas Kidelius 

Förste kastare 2018 Jacob Andersson  Sofia Linde 

Förvaltare Erik Hedin  Victor Thun 

HIR 2017 Ludvig Strand Verkmeister Martin Granlöf 

HIR 2018 Mattias Klang  Axel Björling 

Idrottsledare Pauline Korssell Verkstadsansvarig Viktor Landemoo 

Jippomästare 2017 HT Simon Rosenborg VPK Kristina Bondemark 

Jippomästare 2018 VT Caroline Tideman  Joel Mars Bodell 

JML-ansvarig Embla Ingvaldsdottír  Alicia Huzelius 

Klubbmästare 2017 Anton Olin  Alex Jonsson 

Klubbmästare 2018 Patrik Tiainen ÖPH Karin Erninger 

KF-ledamöter Alexander Arce  Tomas Fredriksson 

 Tim Fahlstedt   

 David Håkansson   

 Pauline Korssell   

 Simon Nilsson   

 Victor Thun   

 Oskar Vågerö   

KNO Leo Södergren   

M-form. Ordf. 2017 Max Lindgren   

M-form. Ordf 2018 Josefin Franzén   

Moments projektledare Daniel Gröttheim   

M-PAS Gaston Praesto Holmström   

M-SNO Lousie Sverin   

NNO Bryan Menezes   

P-PAS Melika Abedi   

P-SNO Sara Börjesson   

Sektionskines Anna Wong   

Sexmästare Hampus Söderman   

Sexmästarinna Mikaela Karlérus   

SkO Anton Olin   
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Tack! 
Styrelsen vill tacka alla som på något sätt varit aktiva på sektionen. 

Utan er hade vi aldrig kunnat ha den sektion vi har idag och våra 

uppdrag skulle vara omöjliga. Var stolta över det ni har bidragit med 

och att ni verkligen kan kalla er Maskinare. 
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Styrelsens underskrifter 

    

___________________ 

Sebastian Ljung 

Ordförande 

___________________ 

Kristin Salmi 

Vice ordförande 

___________________ 

Tugay Köyluoglu 

Kassör 

___________________ 

Jonathan Frahm 

Koordinator 

    

___________________ 

Kajsa Hedin 

Ledamot 

___________________ 

Henrik Herstedt 

Ledamot 

___________________ 

Ulf Gustavsson 

Ledamot 

___________________ 

Malte Eriksson 

Ettans post 
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”Det blir  
bara bättre” 
- Praxis för Kungliga Maskinsektionen §15.1.1 
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