
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 2 februari 2019

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #10
Lördagen den 2/2 2019, 9:10
å Pom & Flora, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Andrea Lundkvist öppnar mötet 9:17.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Andrea Lundkvist till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Ylva Engdahl till mötessektreterare.

1.4 Närvaro

Andrea Lundkvist
Ylva Engdahl
Tarik Rezagic
Emma Skärvinge
Emelia Holst

Vice ordförande
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Fr̊anvaro

Nathalie Wehlin

1.6 Försenad ankomst

Jonas Stylbäck
Anna Arousell

Ordförande
Sekreterare

1.7 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

Justeras:

Tarik Rezagic

1 Justeras:

Emma Skärvinge
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1.8 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.9 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Tarik Rezagic och Emma Skärvinge till justerare. Justerings-
datumet sätts till 16:e februari 2019.

2 Föreg̊aende protokoll

Det senaste protokollet finns ej tillgängligt.

3 Uppdateringar

Andrea: har deltagit i första delen av tre i en utbildning i att leda JML-
workshop, hjälpt till under MedTech Evening och arrangerat styrelsemiddag
med Elektro.

Emelia: har hjälpt till under MedTech Evening och arrangerat styrelsemid-
dag med Elektro.

Tarik: har arrangerat styrelsemiddag med Elektro.

Ylva: har skrivit nyhetsbrev, uppdaterat Instagram och Facebook, hjälpt
till under MedTech Evening och arrangerat styrelsemiddag med Elektro.

Emma: Har hjälpt till under MedTech Evening och arrangerat styrelsemid-
dag med Elektro, samt undersökt kontakt för bokning av Jerum.

4 Månadsrapporter

Programr̊adet: har arrangerat årets första Tentapub och jobbat i baren un-
der MedTech Evening.

Mullemeck: bilen har använts mycket. Man har börjat använda ett digi-
talt system för bokning av bilen.

NLG: MedTech Evening gick bra och NLG tackar styrelsen för hjälpen un-
der kvällen. De har även funderingar över vilka som skulle kunna hjälpa
till nästa år om styrelsen inte vill. NLG ska börja med utvecklingssamtal
kommande veckor. FISQ har pratat med NLG om att sätta upp rutiner för
pubar i Rudan för att göra det enklare för oss att ha event där.

Studienämnden: har arrangerat pluggfika och haft intervjuer för PAS för

Justeras:

Tarik Rezagic

2 Justeras:

Emma Skärvinge
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masterprogrammet i Medicinsk Teknik.

Idrottsnämnden: har skickat ut en enkät om höstterminenen och beslutat
att ha event i KTH-hallen varannan helg.

Källargillet: har skapat reformer (bland annat om källarnissarnas arbete).
Har ändrat bokning av Tolvan för bättre städning efter̊at. Man har beslutat
att källarnissarna ska sitta ett helt år istället för ett halv̊ar. Det har varit ett
inbrottsförsök i FUNQ och en fönsterruta blev d̊a krossad, den är nu lagad.
Källargillet har ocks̊a arrangerat årets första fixarkväll.

FOF: har nu officiellt g̊att p̊a posten. [ANNA] De har ocks̊a varit p̊a mot-
tagningsr̊ad p̊a THS, där man bland annat diskuterade om man ska flytta
Nollepubrundan. Fof har även satt ett datum för Fadderpub, det blir den
25:e februari.

5 Diskussions- och beslutpunkter

5.1 Styrelsemiddag Kemi

Middagen kommer äga rum m̊andagen 11:e februari. Vi kommer laga samma
meny som till middagen med Elektro. Inget kök är bokat s̊a vi lagar all mat
i Tolvan. Beslut om vem som gör vad tas senare i chatten.

5.2 Teambuilding

Datum för teambuilding blir 18:e februari. Förslag p̊a aktivitet är bowling,
boule eller dylikt samt middag. Emelia ska kolla upp priser och lägga fram
förslag.

5.3 Medlemsaktivitet

I budgeten finns en post för medlemsaktivitet. Tidigare år har dessa pengar
g̊att bland annat till brunch eller cosmonova för sektionsmedlemmar. Del-
tagarantalet har dock varit l̊agt. PR har i år bett om bidrag till v̊arbalen
och styrelsen anser att det är en bra idé att sponsra v̊arbalen med pengarna
för sektionsaktivitet. Innan beslut tas ska detta diskuteras med styrelsen för
Elektro nästa vecka, s̊a att b̊ada sektionerna bidrar med lika mycket.

5.4 Val-SM

Den 21:a februari kommer valberedningen anordna en Val-pub i Tolvan.
Samma vecka kommer de även göra en instagram takeover för att informera
om posterna som ska väljas.

Till röstningarna p̊a SM skulle vi föredra att använda klickers. Ylva ska
kontakta Mattias för att se om vi kan l̊ana klickers fr̊an honom.

Justeras:
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Andrea kommer sent till Val-SM och därför beslutas att Nathalie kommer
att sitta p̊a precidiet istället. Om Nathalie av n̊agon anledning inte kan,
kommer Ylva fylla platsen.

5.5 Internationalisering

Jonas har gjort en arbetsfördelning för att p̊abörja arbetet med interna-
tionalisering. Vi ska börja med att översätta reglemente och stadgar, samt
dagordning och möteshandlingar till Mars-SM. Översättningarna ska vara
klara veckan innan Mars-SM.

5.6 Funq

Emma har undersökt hur man bokar lokal och kommer att göra detta inom
kort. Tema bestäms och en genomg̊ang av budgeten genomförs.

5.7 Styrelsemiddag RKHSK/ISF

ISF kan alla de föreslagna datumen men RKHSK har inte svarat p̊a inbjudan
än. De f̊ar lite mer tid, om inget svar f̊as sätts ett datum med endast ISF.

6 Övriga fr̊agor

Jonas har varit p̊a möte med nya ordförande för Konglig Elektrosektionen
(Charlie). P̊a mötet diskuterades hur gemensamma möten ska genomföras.
Vi ska framöver turas om att vara mötesordförande samt mötessekreterare
och möteshandlingar ska publiceras. P̊a kommande möte med Elektro ska
internationalisering diskuteras. Vi ska även prata om teambuilding mellan
styrelserna samt skapa en gemensam google drive. Dessutom ska krisplanen
tas upp.

7 Nästkommande möte

Nästa möte kommer att vara i Flemingsberg, onsdagen den 13:e februari
klockan 17.

Justeras:
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8 Mötets högtidliga avslutning

Andrea Lundkvist avslutar mötet 10:12.

Vid protokollet Justeras

Ylva Engdahl
Kommunikationsansvarig
Sektionen för MiT
THS

Andrea Lundkvist
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Tarik Rezagic

5 Justeras:

Emma Skärvinge


