Verksamhetsberättelse
Maskinteknologsektionen 2014/2015 vid Luleå tekniska universitet

Allmän verksamhet
Styrelsen
Styrelsen bestod vid verksamhetsårets början av 8 personer, samtliga tillsatta före 1 juli 2014, och
med följande konfiguration:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
UBS
AMKA
Alumnansvarig
Arbetsmarknadskontakt
Info/PR

Under sektionsmöte 1 tillsattes även de vakanta posterna sekreterare och utlåningsansvarig, och
styrelsen var efter detta möte och under hela verksamhetsåret fulltalig.
Sektionsstyrelsen 2014/2015 har under året fortsatt arbeta mot en mer strategisk sektionsstyrelse
där allt mer operativt arbete tilldelas subgrupper, utskott och projektgrupper. Denna
omstrukturering påbörjades redan föregående verksamhetsår och är något som visat sig fungera
bra.
Styrelsen har haft sammanträde varje vecka under både höst- och vårtermin, med undantag för
tentaperioder och storhelger.

Sektionsmöten
Under året har 5 sektionsmöten hållits; tre under höstterminen och två på vårterminen. Intresset
hos medlemmarna gällande sektionsmöten har som vanligt varit störst under sektionsmöte 1 (då
styrelsen även ansvarade för att ta upp overallsbeställningar) och lägst under sektionsmöte 5. Hur
man ökar intresset av att närvara vid sektionsmöten är något som bör ses över.

Postspecificerade uppgifter
Ordförande
Ordförandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna arbetet inom sektionen. Detta
innefattar bland annat att kalla till och genomföra styrelse- och sektionsmöten, representera
sektionen på TKLs ordföranderåd, vara studentrepresentant på TVMs ledningsgruppsmöten,
osv. TVM är en av de två institutioner som ansvarar för sektionens olika program.
Som ordförande har jag också till uppgift att hålla sektionens styrdokument uppdaterade. Detta
arbete har fortskridit kontinuerligt under året och tillägg samt mindre uppdateringar har skett i
samtliga styrdokument i takt med förändringar inom organisationen.
Utöver detta har jag även:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planerat och genomfört representationsuppdrag åt TVM
Planerat och genomfört Maskinteknologsektionens del av Nolleperioden 2014
Deltagit vid SMART (Sverige MAskinRelaterade Teknologer – en konferens för
maskinstyrelser i Sverige) HT 14 i Lund
Planerat, arrangerat och deltagit vid SMART VT 15 i Luleå
Försökt implementera ett digitalt omröstningssystem för sektionsmöten vilket teoretiskt
sätt skulle kunna spara väldigt mycket tid under rösträkning
Representerat styrelsen under M-JET
Representerat styrelsen under Phösarmöte
Deltagit vid diverse workshops arrangerade av Teknologkåren

Under året har kommunikationen mellan Maskinteknologsektionen och Teknologkåren även
förbättrats avsevärt.

Vice ordförande
Som vices roll så ska man finnas subgrupper, utskott och kårfullmäktige ledamöter tillgänglig
samt underlätta för övriga styrelseposter så mycket som möjligt. Jag anser att jag har uppfyllt
detta under mitt verksamhetsår. Både subgrupper och kårfullmäktige har varit väldigt
självständiga men jag har ändå funnits tillgänglig ifall frågor kommit. Detta har gjort att större
delen av min verksamhetstid bestått av sidouppgifter här och där så som: omformulering
styrdokument, hjälpa till uppdatera nya hemsidan, underlätta i event där arbetsbelastning varit för
mycket för tilldelad person (utvecklingskväll teknisk basår, överlämning, M-jet tacksittning, …),
underlätta formulering stadgar för subgrupper, lathundar om sponsringsansökan. Utöver så har
större event varit:
Subgruppernas Ordförande Ting (SOT)
Under året så har inga SOT-möten hållits, detta då det inte ansågs finna behov av att göra så.
Anledning är att många av de förtroendevalda inom styrelsen för detta verksamhetsår har även
varit medlemmar i subgrupper samtidigt som de utfört styrelsearbetet. På grund av detta så

ansågs den smidigaste informationsvägen att vara genom dessa personer samt via mail vid behov.
Givetvis så har möten tillkallats, antingen med fåtal subgrupper eller med alla då det under året
har varit i behov av att göra så.
Stadgar för subgrupper
Arbetet med stadgar för subgrupper har fortsatts där det nu ser ut som att de flesta subgrupper
har någon form av skriftligt dokument att luta sig mot. Detta har dock ansetts att det bör utökas
som uppdrag från sektionsmöte. Att varje subgrupp ska inför verksamhetsår skriva en
verksamhetsberättelse om vad deras förening ska genomföra och vad de står för. Detta har inte
hunnits genomföra då uppdraget kom mot slutet av verksamheten men har passerats vidare till
nästa års vice.
Ekonomin i subgrupperna
Fortsatt arbete med ekonomin hos subgrupperna genom att tillsammans med kassör tagit fram en
idé om hur likviditet för subgrupperna skulle kunna fungera. Arbetet är fortfarande igång om hur
det ska genomföras men tanken är att föreningarna fortfarande ska jobba med en noll-budget,
dock med en mindre likviditet från sektionen för att inte behöva ligga ute med pengar från sina
egna medlemmar. Fortsatt arbete behövs för att verkliggöra detta.
Styrelsestrukturer
Har även detta år diskuterats om att ändras, samma idé som föregående år med att införa
liknande struktur från kåren men med att utöka styrelsen ytterligare. Detta genom att ha en
informant från varje utav sektionens föreningar med i ledningsgruppen. Detta skulle innebära
bättre kommunikation inom hela sektionen men är en sådan pass stor omvandling att det behövs
hanteras från start av ett verksamhetsår.
Kårfullmäktige
Arbetet med KF-ledamot från tidigare års utveckling om att träffas innan KF-möten och
diskutera igenom ämnen har fortsatt. Uppslutning från ledamöter har, förutom 1 avhopp, varit
väldigt bra. Inget arbete om att utnyttja KF-ledamöters kunskap inom organisationen har gjorts
som förslag från tidigare år. Detta då det helt enkelt missats. Det bör dock vara självklart att KFledamöter kan delta på möten då de är öppna, men att det borde utvecklas så att en tydligare
inbjudan om deltagande vid ex. subgruppsmöten, styrelsemöten m.m. görs till ledamöter. Detta
så de får tydlig uppfattning om vad som händer inom sektionen samtidigt som de kan ge
inflytande själva.
SMART
Både rest och arrangera eventet SMART tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.
Arrangemanget ansågs ta alldeles för mycket tid jämtemot vad det var givande. Varav det
arbetades fram så pass många och förståeliga informationsdokument/ lathundar som möjligt för
framtida SMART-event så att planeringen inte tar lika lång tid.

Kassör
Under verksamhetsåret 2014/2015 har kassörens huvudsakliga arbete innefattat sektionens
ekonomi. Under året hölls 5 sektionsmöten varav kassören var närvarande på samtliga.
Vad gäller utanför kassörens ansvarsområde har han hjälp till med anordna olika typer av event
som styrelsen gemensamt fick ansvar över. Detta innefattar Nolleperioden, M-JET,
märkesförsäljning, SMART, SMART-tacksittning. I vanlig ordning har han dessutom tillsammans
med resten av styrelsemedlemmarhjälpt till med att hålla Expen öppen under lunchtid på
fredagar.

Sekreterare
Under verksamhetsåret 2014/2015 har sekreterarens huvudsakliga arbete främst inneburit att föra
och justera sektions- och styrelsemötesprotokoll. Förutom protokollförande har hon även
deltagit i de diskussioner och beslut som ägt rum under dessa möten. Under året hölls
sammanlagt 5 sektionsmöten varav sekreteraren närvarade vid 4 av dessa.
Vad gäller uppgifter utanför sekreterarens ansvarsområde har hon hjälpt till att anordna olika
typer av event som styrelsen gemensamt fick ansvar över. Detta omfattar M-JET, framtidskväll
med TVM, märkesförsäljning, SMART, SMART-tacksittning och tacksittning för sektionsaktiva.
I vanlig ordning har hon dessutom tillsammans med resterande styrelsemedlemmar hjälpt till med
att hålla Expen öppen under lunchtid på fredagarna.

Utbildningsbevakningssamordnare
Nya sektionstillskottet
Har suttit med i projektgruppen för nya sektionstillskottet sedan ett par år tillbaka och nu var det
dags att ta fram en sista version och diskutera det på KF. Förslaget gick igenom och arbetet
började på hur det skulle fungera rent praktiskt.
Pedagogisk utvecklingsfond
Det finns en fond där lärare kan söka pengar från skolan för nya idéer/implementeringar som
kan vara ett stöd för den pedagogiska utvecklingen i en kurs. Var där med som jurymedlem och
fick gå igenom och diskutera förslag som senare skulle gå vidare i processen eller inte.
Utbildningsbevakning.se
Under februari 2015 togs hemsidan utbildningsbevakning.se i bruk och det har börjat användas
som ärendehanteringssystem. Där har olika ärenden gällande Maskinteknologstudenter kommit in
och i alla fall löst sig eller tagits vidare på något sätt. Hemsidans framtid och utveckling av den
började även att diskuteras.
Programföreningar
En ny policy för vad en programförening ska innehålla och göra har tagits fram under året och
var där med och fastställde vad deras utbildningsansvarig har för uppgifter.

Utbildning
När programrådsrepresentanterna blivit tillsatta under LP1 gjordes en utbildning för de nya (även
i högre årskurser) vad uppdraget innebär och vad som förväntas av en. Att återinföra klassråden
samt att förklara att man också blir engagerad under sektionen/kåren har varit något att trycka på
från tidigare år.
UO – uppdrag
Två månader innan verksamhetsåret var slut har jag även arbetat med kårstyrelsearbete inom
utbildningsfrågor som att starta upp projekt, kalla till UBS-råd och representerat på några möten.
Det här för att jag var tillträdande Utbildningsenhetens ordförande och att dåvarande ej var
tillgänglig.
Har under året även medverkat på:
•
•
•
•

Programrådsmöten från samtliga program under sektionen
UBS-råd som Utbildningsenhetens ordförande har kallat till
Utbildningsutskottsmöten som jag själv har kallat till, 2 gånger under verksamhetsåret
Jury-möten för Årets lärare

Arbetsmiljökvalitetsansvarig
Styrelsens arbetsmiljökvalitetsansvarige har under verksamhetsåret 2014/2015 närvarat på
studiemiljökommittémöten, där klagomål från sektionens medlemmar behandlats. Utöver det har
den arbetsmiljökvalitetsansvarige deltagit på skyddsrond i A-huset med institutionen för
ekonomi, teknik och samhälle, samt deltagit på studentskyddsrond. På studentskyddsronden
gjordes en översyn av studieytorna på skolan.

Utlåningsansvarig
Styrelsens utlåningsansvarig har under verksamhetsåret 2014/2015 köpt en ny bil då förra
”Maskinen”, en Audi A6 inte var värdig att kallas bil längre. Det skulle vara för stora
reparationskostnader att laga den, samt att den aldrig skulle kunna bli sitt forna jag då det var
många ”special” lösningar gjorda.
Det köptes då in en V70 -00 vilket är den sista årsmodellen i den karossen som tillverkades, det
innebär att alla barnsjukdomar är borta och att den förhoppningsvis håller länge. Efter att nya
”Maskinen” köpts in gicks den igenom och servades. Följande gjordes:
•
•
•
•
•

Motorolja byttes till högkvalitativ Castrol EDGE 0W-40 Ti FST B3/A4
Oljefilter byttes
Vätskor för 3år framåt köptes in
Tvättades
Radion lagades

Då ”Maskinen var/är i så pass bra skicka så behövs inte mer göras på den innan nästa service.
Efter att den nya köptes in har det endast varit positiv respons, har inte varit några klagomål på
bilen vilket är ett tecken på ett bra köp.
Efter att den nya bilen blev tillgänglig har uthyrningarna skjutit i höjden. Det är ofta
återkommande medlemmar, vilket tyder på att de uppskattar att köra den. Priserna för att hyra
”Maskinen” har ökar, från bl.a. 50kr/dygn till 100kr/dygn. Detta beror på att ”Maskinen” som
var dyr i inköp ska kunna betala av sig själv.
Verktygslådan har varit utlånad ett fåtal gånger. Ingen uppgradering eller komplettering behövs
för tillfället.

Arbetsmarknadskontakt
Arbetsmarknadskontaktens huvudsyfte är att bedriva sektionens kontakt med näringslivet. Det är
av intresse för studenter att tidigt binda kontakter med företag inför arbetslivet, samtidigt som
företag vill marknadsföra sig för studenterna. Arbetsmarknadskontakten möjliggör detta genom
exempelvis företagsevent och annonsering via mail eller sociala medier.
Företagsevent tillsammans med teknikkonsulten Knightec
Ett kvällsevent med teknikkonsulten Knightec har anordnats tillsammans med datasektionen.
Knightec föreläste under en timme, efterföljt av diskussion med studenterna och gemensam
tacobuffé på stuk efteråt. Eventet uppskattades av både deltagande studenter och företag.
M-JET
Som arbetsmarknadskontakt blev jag direkt inkastad i M-JET vid invalet. Jag deltog aktivt i
styrgruppens arbete tillsammans med tre andra, med huvudansvaret att planera och se till så att
mässområdet i ljusgården fungerade under mässdagen. Företagskontakt bedrevs genom att vara
en av dem som ringde de inbjudna företagen.
Inför M-JET 2015 anförtroddes arbetsmarknadskontakten ansvaret att söka en ny projektledare,
vilken också tillsattes. Inför M-JET 2015 ingår jag i styrgruppen och har en betydande roll i
planeringen och utförandet av mässan.
SMART
Deltog i planerandet och utförandet av konferensen Sveriges MAskinRelaterade Teknologer vid
LTU, samt representerade sektionen vid en SMART-konferens vid Lunds tekniska högskola.
Samarbete med arbetsmarknadskontakter i teknologkåren
Under verksamhetsåret har fokus lagts på att bearbeta fram bland annat en gemensam prisplan
tillsammans med teknologkårens ledningsgrupp och resterande sektioner under TKL. Syftet med
detta är att undvika intern konkurrens inom teknologkåren i form av exempelvis olika prisbilder
för företagsevent. För att undvika att sektioner kontaktar företag separat med ett tätt tidsintervall
har ett system för loggning av företagskontakt framarbetas, där syftet är att bland annat lätt
upptäcka om en sektion nyligen kontaktat ett företag och blivit nekade ett event på grund av
ekonomiska skäl.

Samarbetsavtal med Scania
Scania har under verksamhetsåret förändrat deras sätt att skriva samarbetsavtal med universitet
och högskolor. En del av styrelsetiden har därför lagts på att förhandla fram ett halvårskontrakt
för vårterminen samt ett helårskontrakt inför kommande verksamhetsår tillsammans med
sektionen för Industriell ekonomi.

Info/PR
Under detta verksamhetsår har störst fokus legat på att bygga upp och färdigställa sektionens nya
hemsida. Detta har möjliggjorts tack vare hjälp av Teknologkårens kommunikationsstrateg Johan
Pihl och andra styrelsemedlemmar.
Informationen från den gamla hemsidan har flyttats över till den nya och är uppdaterad med
aktuellt material. Det som är kvar att arbeta på hemsidan är att flytta över bokningsfunktionen för
Maskinen och verktygslådan. Denna applikation ligger fortfarande kvar på den gamla sidan med
en länk till den nya.
Under året har även fokus legat på att starta upp ett fotoutskott som innebär att en person ska
vara ansvarig för att fotografera alla event som går under sektionen. Detta utskott finns det
fortfarande saker att utveckla och arbeta med innan lansering.
En Instagram-användare har skapats för att kunna nå ut till fler personer. Tanken med detta är att
innehållet ska spegla en bild av hur roligt och givande det är att vara aktiv under
Maskinteknologsektionen och locka fler användare till att engagera sig.
Det har även skett en hel del administrativt arbete med att strukturera upp och uppdatera
medlemslistor samt göra nya mejlkonton till subgrupper, utskott och andra grupper inom
sektionen. Bland annat HETs och M-Jet har fått nya mejlkonton med uppdaterade mejllistor.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med styrdokument och information om kommande
event. På Facebook har mer allmän uppdatering skett. Mer formella och informativa mejl, så som
kallelse till sektionsmöte, har skett via mejlutskick till medlemmar.
Under det gångna året har marknadsföring gjorts för att uppmärksamma kommande aktiviteter
inom sektionen, exempelvis M-banketten, Luleå Stadsmara och M-jet. Det har skett genom att
affischera, skicka ut mejl till medlemmar och göra reklam på sociala medier. Där har mycket
energi lagts på grafisk design för exempelvis affischer, biljetter och julkort.

Alumnkontakt
Under året har diskussioner först med I-sektionens alumni-kontakt samt med Career Center.
Flera dokuments har lagts till för att underlätta för framtida alumnkontakter samt alumn-listorna
har uppdaterats. Även skapat möjligheten för alumn att ha ett utskott.
Jag har även arbetat med att hjälpa sektionen med sittningar, avtackningar och diverse annat som
behövts. Suttit som sektionskontakt för NPG.

Två alumner har visat intresse under året för att genomföra alumn-föreläsning, tyvärr så kunde
ingen av dom göra en alumnföreläsning. En var tänkt att vara under nolle-p men då kunde tyvärr
ej föreläsaren, den andra slutade svara.

Expeditionen
Under fredagar har styrelsen befunnit sig på Julius för att hålla öppet expedition(Expen) för
sektionens medlemmar. Syftet med expeditionen är att medlemmar skall kunna komma med
frågor till styrelsen, värma sin matlåda, köpa spegatter/märken osv.

Utskott och subgrupper
pH1
Föreningen pH1 var förra året 92 medlemmar. Årets första aktivitet var en spelkväll med racing
tema. Spelkonsoler kopplades in i projektorer i E632 och olika turneringar hölls. Under vintern
hölls den årliga skoterutbildningen tillsammans med PO'S trafikskola. Det blev 24 st deltagare
och två olika kurstillfällen för detta. Under vintern anordnades 3st filmvisningar där de tre
senaste RuffRiders filmerna visades. En skoter lånades även från Kalix Maskiner för att visa upp.
Under våren anordnades en till spelkväll, likadan som den som var under hösten. Vi har även
anordnat det årliga gokart-racet tillsammans med MAkt där antalet deltagande lag ökade till 16st á
5 deltagare i varje. Vi har även över 216 likes på vår facebooksida.

Pi
Pi har under året serverat Pi på väl utvalda torsdagar, samt varit ansvariga för maten på årets
upplaga av sektionsmiddagen. Mängden likes på Facebook har fullkomligt exploderat och vår
street cred på internet verkar avspeglas direkt i besökarantalet, som även det ökat enormt.
Under våren arrangerade vi en uppföljare till förra årets backhäfv, ett event som drog helt brutalt
mycket folk och som slutade med att vi blev tvungna att ge vidare den vandringspokal vi
egenhändigt svetsat ihop.
Vi har även tillsammans med MAkt återupplivat Punschsittningen. Trots en lite skakig start
samlades till slut i runda slängar 100 (väldigt) glada personer i Gelbe och åt finfin kinamat, släckte
törsten med de ädlaste av drycker och levde livet till tonerna av ”Kung-Fu Fighting”.
För att säkra en bra stämning inom gruppen har Pi tillsammans med sig själva firat Pi’s-giving,
aka påsk, aka St Patricks day, aka andra högtider.
På senaste tiden har lite interna förändringar skett då vi förlorat en av våra medlemmar till exjobb
i Stockholmstrakten och en annan till astronautstudier i Kiruna. För att kompensera för detta var
vi ute och lekte under Nolleperioden och lyckades hitta hela 4 stycken prospects i modellerna:
•

Väldigt liten

•
•
•

Tatuerad
Låter som Pontiak
Patrik

Makt
Under verksamhetsåret 2014/2015 har MAkt anordnat en Nolle-p fest, Paintball, Fruncher,
gokart, punsch-sittning samt hjälpte till under SMART.
På Nolle-p anordnades en förfest där det bjöds på hamburgare och det såldes dryck, på detta
event fick vi hjälp av 6M.
Under hösten blev Paintballen av på The Roadhouse vid Kalix. Vi fick rabatt på priset då vi hade
många anmälda (62 personer), allt som allt uppskattat event.
Fruncher anordnades två gånger under verksamhetsåret, första gången efter Julsittningen och
andra gången efter M-banketten. Första gången kom ca: 40 personer och andra gången, då vi
lyckats få sponsring från Maskinstyret så det blev gratis för Maskinare, kom 80 personer.
I februari anordnade Maskinstyret SMART för andra Maskinstyren runt om i Sverige under detta
event höll MAkt i dagsevent under båda dagarna. Första dagen spelade vi Yukigassen och den
andra dagen höll vi i en ”tipspromenad” till björsby byagård där en sittning skulle vara.
Gokartturneringen med PH1 var ett event som vi i MAkt inte kan ta någon ära ifrån, det vi
hjälpte till med var att beställa bussen från LTU till banan. Vi ser gärna att vi hjälper till mer nästa
år.
Punsch-sittningen anordnades med PI under våren detta var vår enda sittning för året och den
blev mycket bra med 95 personer på sittningen. Temat på sittningen var Punch/kampsport.

XP-M
HT-14
På höstmötet avgick Alexander som ordförande och blev i stället vice ordförande. Samtidigt
lämnade Eskil Hjorth sin tidigare post som vice ordförande och blev ordförande i stället. Peter
Strandberg sitter kvar som Kassör. Ludvig Junhede och Joachim Jacobsson valdes in som
styrelseledamöter. På mötet bestämdes även att vi skulle försöka få Lulebo att fixa dörren och
porten. Dörren fixades efter ett tag men porten är ännu inte fixad.

VT-15
I februari var porten i så dåligt skick att den knappt gick att stänga och riskerade att ramla ihop
helt och hållet. Eftersom det var kris så samlades större delen av styrelsen på XP-M samma kväll
och lagade porten provisoriskt. Lulebo har fortfarande gjort någonting åt porten.
Under våren har motorlyften fått ny hydraulkolv och nya hjul och växellådslyften har även den
fått nya hjul. Vi har även fått ett nytt soffbord till fikarummet donerat till verksamheten. Två

stycken verkstadspallar på hjul har inköpts till verksamheten. Först köptes en pall men den blev
skadad då Eskil råkade sänka sin bil på den så han köpte en pall till. Då den första pallen inte vat
totalt sönder så sparades den trots att den nu är aningen skev. Det har även inköpts diverse nya
verktyg till verksamheten såsom nya avdragare, ny momentnyckel mm det har även köpts in nytt
av sådana verktyg som har gått sönder eller försvunnit av någon annan anledning.
Vårmötet är planerat att hållas under vecka 17.
En städdag är planerad att hållas under Maj månad när vädret har blivit tillräckligt bra för att vi
ska slippa frysa trots öppen dörr och snön och isen utanför porten bör ha smält bort så vi kan ta
ut all utrustning ur verkstaden och göra riktigt fint inne i verkstaden.
På vårmötet avgick Alexander Björk som vice ordförande och blev i stället styrelseledamot. Ny
vice ordförande blev Martin Jönsson. Johan Lundström valdes in som ny styrelseledamot och
Peter Strandberg avgick som kassör och i stället valdes Alexander Lyckebo till ny kassör.
Alexander Lyckebo tog även över som firmatecknare i stället för Peter Strandberg. Firmatecknare
för tillfället är alltså Eskil Hjorth och Alexander Lyckebo. Det bestämdes även att billyften ska
renoveras eller bytas ut så småningom. Johan Lundström och Ludvig Junhede tog på sig att kolla
upp hur detta ska lösas på bästa sätt.
Garageporten som Lulebo lovat att laga redan i höstas blev slutligen lagad under våren. Lulebo
har även hört av sig till Eskil Hjorth och Alexander Björk och vill göra radikala höjningar av
lokalhyran, en förhandling mellan Lulebo och XPM pågår. Nästa möte för samtal med Lulebo
angående detta är planerad den 17:e September.
Under städdagen den 16:e maj inventerades all utrustning som fanns på XPM och slitna eller
trasiga verktyg byttes ut mot nya. Verktygen sorterades även upp och en ny och smidigare
ordning upprättades för att lättare kunna hitta rätt verktyg och lättare hålla koll på att inga grejer
försvinner.
Under sommaren delades nycklarna till lokalen ut till de styrelsemedlemmar som stannade kvar i
Luleå under sommaren. Några nycklar delades även ut til betrodda XPM-medlemmar då det
fanns fler nycklar än nyckelmän. Alexander Björk tog över medlemspärmen under sommaren för
att kunna skriva in nya sommarmedlemmar.
HT-15
I september donerade Martin Jönsson ett kylskåp till XPM och en verkstadspress inköptes till
verksamheten.

Julius
Under Nolle-P 2014 phöste 7 av 8 medlemmar från Julius. Julius hade öppet alla STUK-kvällar
under Nolle-p. Efter det hölls Julius årliga sittning, Björnbrunsten. Temat var barnkalas och den
hölls i Björsby byagård den 8/11-2014, det var ca 80st på plats. Under vårterminen höll Julius
tillsammans med 6M i M-bowlingen med After-ski som tema i Gelbe den 7/3-2015, ca 100
deltog. Under vårterminen togs det in 3 stycken nya valpar och under höstterminen var det också
3 nya.

På tisdagar har vi lunchmöte och planerar för veckan och kommande event. Varje torsdag har vi
mackverkstad och varannan torsdag äter vi pi.
Antal kvällar öppna: 32
Antal mackor sålda: ca 7000

6M

Året 2014 började med Nolle-p där 6m var med och visade upp sig så mycket de kunde. Veckan
efter Nolle-p blev jag, Arvid Marklund, tillsammans med två andra insparkade i 6m som
wannabees.
Första evenemanget som anordnades var rodden, vilket är en del av TKL-kampen och
genomförs i samarbete med samtliga Sexmästerier under TKL. Samarbetet fungerade finfint. Det
gick sådär med att få deltagarna att få bort sina båtar, så det var lite sura miner.
Vidare var det en lugn höst. Däremot hoppade två wannabees av och en ny togs in.
Julsittningen som anordnades i samarbete med Hälso6 var lyckad. Ca 150 personer kom.
Samarbetet fungerade riktigt bra och vi är lika taggade på att fortsätta denna tradition.
Sen var det nyår. Sen var det styrelsemöte där jag röstades in som ny Sexmästare och Simon
Persson gick av. Kassörskan Clara Danielsson efterträddes av kassörskan Frida Bodén. Det var
många som gick av i samband med detta, så kvar var vi 5 personer och Sommarphaesten
nalkades.
Sommarphaesten var lite kaosig då alla kom tillbaka tre veckor innan evenemanget skulle gå av
stapeln och vi hade inte börjat planera, och som grädde på moset så gick ju tentorna då. Hur som
helst så fick vi ihop det, men jag har för mig att vi inte hann söka pengar, eller så var det bara
väldigt kaosigt. Bättre till nästa år. Lite tråkigt var att Stil hade resan till Hemavan samma helg, så
antalet anmälda låg kring 50.
Efter sommarphaesten var det ju också dags att rekrytera via intervju, och söktrycket var
tredubblat från tidigare året. Vi tog in 4 nya wannabees som fick prova på sitt första evenemang
strax efter, nämligen M-bowlingen.
M-Bowlingen i samarbete med Julius fungerade utmärkt. Vi satte oss ner och gjorde upp
spelregler som senare efterföljdes. 94 gäster, 115 personer totalt med oss inräknade. Succé.
Lulevasan blev också en succé. Vi hade ingen aning om hur många gäster vi kunde vänta oss, då
första året (förra) kunde man räkna gästerna på en hand. Tanken var att göra ett evenemang som
inte kostar så mycket för oss, eller gästerna, men det kom så pass många att vi var tvungna att
göra en del inköp. Annorlunda från tidigare år var att alla var välkomna att komma och hänga,
käka burgare och sola. Summa kardemumma gick vi ca 1000 kr back, men 100 nöjda gäster plus.
Fett lyckat med andra ord.
M-Banketten gick bra. Inte jätte många gäster, men väldigt nöjda gäster. Det var mycket pompa
och ståt på maffiabjudningen. Bubbel, liveband osv. Samarbetet med styret gick bra. De bidrog

med hjälpsamhet och pengar och vi med evenemanget. Efter evenemanget upplystes att viss
skadegörelse skett och vi blev ersättningsskyldiga. Styret hjälpte oss med den summan.
Sen hade vi styrelsemöte där alla wannabees blev styrelsemedlemmar och Lucas Asplund vald till
Vice Sexmästare.
Allmänt:
Det känns som att vi är på väg uppåt och ser högre deltagarsiffror på våra evenemang.
Engagemanget är även stort från styrelsemedlemmarna som har tacklat sina ansvarsområden på
professionella vis och blivit riktigt duktiga på dem.
Samarbetet med Maskinstyret har varit svinbra. Jag har deltagit på några möten och fått framföra
åsikter och förslag vilket är mycket uppskattat.
Ekonomin däremot har varit lite bekymmersam för oss. Vi vill gärna ha något sorts konto med
en viss summa pengar på så att vi slipper ligga ute med egna medel för varje evenemang. Vi
räknar ju alltid med att gå plus minus noll på varje evenemang och om man börjar på noll, så
säger det ju sig själv att det är vi som får punga ut. Ser fram emot fortsatta möten kring detta.
Momentet ”sätta in kontanter” har även uppmärksammats som ett problem. Kassören sätter ju in
mycket pengar under sitt verksamhetsår och det ser inte jätte bra ut att ha satt in stora summor
kontanter.
Annars Mycket lärorikt, ser fram emot framtiden KBK.
Arvid Marklund, sexmästare 14/15
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