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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Sektionsmöte
Onsdagen den 2/11
å Tolvan, Stockholm

1
1.1

Formalia
Mötets öppande

Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06.

1.2

Val av mötesordförande

Sektionsordförande Johan Suvanen väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Sektionssekreterare Anna Larsson väljs till mötessekreterare.

1.4

Val av rösträknare

Edwin Kalmaru och Michael Näsström väljs till rösträknare.

1.5

Justering av röstlängd

Det fanns vid mötes början 34 MiTare närvarande.

1.6

Godkännande av dagordning

Simon har en övrig punkt, annars godkänns dagordningen.

1.7

Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst

1.8

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Stanislav Bengtsson och Anders Fredholm väljs till justeringspersoner. Datum sätts till den 16/11 2011.

1.9

Adjungeringar

Samtliga Elektromedlemmar och programstuderande vid Medicinsk teknik
samt Emma Sjöberg ges yttrande rätt.
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Rapporter
Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Mia rapporterar om budget. Vi ligger under det vi budgeterat men vi har
inte minus i kassan vilket är väldigt bra. Mia har sett till att hela fanan
betalas av STH.
Pontus berättar hur bra en ovve är. Han berättar att även det finns ovvar
för ettan att prova.
Jill och Sofia informerar om LussePRe som är den bästa julfesten någonsin
Herr Ordförande informerar om vad branschdagen är och hur det går.
Adam Trowald har fått ansvaret för denna dag som kommer att ske den 29
november.

2.2

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Marcus Fjällid informerar om Källargillet. Han berättar att de har det trevligt när de städar Tolvan. Man kan maila eller skriva upp sig på en lista
för att gå med. Anders undrar om han får gå på Funq om han går med i
Källargillet idag. Kanske inte är svaret då inbjudan redan gått ut.

3
3.1

Propositioner och motioner
Proposition om Reglementet

Johan läser upp styrelsens proposition om Reglementet och Herr Svantesson
undrar vad det är för skillnad på stadgar och reglemente. Två omröstning på
SM för att ändra stadgar och en omröstning på SM för att ändra reglemente.
Oscar tycker att vi bör visa upp det författade reglementet i delar eller
sin helhet och rösta igenom det på nästkommande SM. Emma tycker att
det bör vara mer än en person som skriver reglementet. Emelie föreslår att
reglementet ska uppföras i samråd med SM. Det bör även vara en eller flera
som skriver detta.
Propositionen röstas igenom efter följande ändring. Det författade reglementet ska i delar eller sin helhet visas upp och rösta igenom det på nästkommande SM. Det ska vara mer än en person som författar reglementet.
Herr Oscar Svantesson, Herr Fredrik Storck och Herr Pontus Lännenmäki
nominerar sig själva till att skriva reglementet. Mötets närvarande röstar
igenom detta och de väljs.

3.2

Proposition angående SNO i styret

Johan läser upp styrelsens proposition om SNO in i styrelsen. Simon undrar
om det står i stadgarna hur många som sitter i styrelsen. Nej är svaret.
David vill in i styrelsen för han känner sig lite utanför. Tanken är då att
SNO ska ta en ledamotplats. Herr Svantesson påpekar att det blir svårt att
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få igenom röstning på styrelsemöten då en till person skall vara med och
fatta beslut. SNO kommer även få mer arbetsuppgifter i och med att den
får vara med att anordna Funqgasquer. Herr SNO, David Morén, meddelar
att det kommer ske en omstrukturering av studienämnden. Emma föreslår
att vi adjungerar SNO på alla möten. Pontus tror på att få in SNO men
det gör inte Oscar. Han tror inte på att ta in SNO utan tycker att det
ska adjungeras på styrelsemöten. Emelie Rosén håller med både Oscar och
Pontus. Oscar undrar hur många som brukar vara nominerade till SNO på
Elektros sektionsmöten, nästan alltid bara en svarar Joakim Juhlin. Emma
påpekar att det är ganska ensamt att vara SNO numera. Davis håller med.
Oscar begär votering.
Med klar majoritet röstas SNO in i styrelsen.

3.3

Motion angående KOTA

Mia Isaksson Palmqvist och Sayeh Khoogar presenterar KOTA och vad det
är de vill. De vill bli en undergrupp till styrelsen. Oscar undrar om vi vill rösta in dem i reglementet med en ansvarig. Fredrik undrar om de ska vara typ
källarnissar och om de får gå på Funq. Informationsansvarig kommer att bli
chef över denna grupp. Maria undrar hur många styrelsen har råd att betala
Funq för? Oändligt är svaret. Oscar undrar om vi ska skriva in i reglemetet
hur många som ska kunna vara med? Nej är svaret. Informationsansvarig
får bestämma hur många som får vara med.
Jämkningen lyder, KOTA ska skrivas in i reglementet som en funktionärsgrupp och informationsansvarig får högsta ansvar för KOTA och dess
rekrytering.
Vid röstningen röstades motionen med jämkningen igenom med majoritet. Ordförande är hungrig och mötet pausas.

4

Val

Styrelseposter
Mötet upptas igen och en justering av röstläng sker. 34 MiTare är närvarande. Simon berättar om valnämnden och att man kan nominera sig till poster
på mötet. Det är med andra ord inte kört om man inte gjort det innan.

4.1

Fyllnadsval av Vice Ordförande

En nominerad till Vice Ordförande, Sander Riedberg. Henrik undrar vad
en Vice-Ordförande gör. Johan berättar. Henrik vill inte kandidera. Sander
berättar att han är 22 och har gjort lumpen i Finland. Sander har varit vice
i en förening med typ 400 medlemmar. Anna undrar om han är bra på att
basta. Jag är finne svarar han hårt! Sofia undrar om han kan tänka sig att
bli ordförande. Inte uteslutet säger Sander. Anna undrar om han har tänkt
att börja på läkarlinjen inom det närmsta året. Nej är svaret. Simon hävdar
att Sander är bra i sängen. Omröstning om Sander ska bli vice.
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Sander blir vald till Vice-Ordförande med stor majoritet.

4.2

Val av Mottagningsansvarig

En nominerad till Mottagningsansvarig, Catherine Lef. Simon undrar hur
hon skulle lösa Minusgasquen? Det får vi se då, jag hittar nog på något.
Emmy undrar om informationen kommer förbättras. Ja lovar Cattis. Henrik
undrar hur HING-mottagningen kommer att förbättras? Cattis vet inte men
lovar att tänka på saken. Emmy lovordar Cattis, Rebecka likaså. Väldigt bra
och passande person.
Cattis blir vald till Mottagningsansvarig med stor majoritet.

4.3

Val av Sekreterare

Jacob Trowald nomineras av Simon. Henrik Roos nomineras av Sandra Hedberg. De båda presenterar sig. Emmy undrar om någon av dem har tänkt
sig byta linje inom ett år. Båda svarar nej, vi kommer inte in på läkare.
Jill påpekar att vi bör vara rädda om HING-ingenjörerna. Alla andra håller
med.
Henrik Roos väljs till Sekreterare!

4.4

Val av Informationsansvarig

Inga nomineringar hittils. Maria nominerar Anders Fredholm. Johan Ahlberg nominerar Alexander Lundahl. Simon nominerar Jacob Trowald. Anna
Larsson nominerar Rebecka Hall. Alla fyra godtar nomineringen. Jacob Trowald presenterar sig som Jacob Trowald. Rebecka Hall berättar att hon är
pepp. Alexander berättar att han är trevlig. Anders tycker det är väldigt
kul att engagera sig.
Vi går till val.
Rebecka Hall väljs till Informationsansvarig!

4.5

Val av Ambassadör

Nominerade Adam Trowald, Tonima Afroze och Fredrik Illerstam. Simon
tycker att vi ska välja Adam.
Magic number uppnått och Adam väljs till Ambassadör.

4.6

Val av Qlubbmästare

Jill Rhodin är nominerad till Qlubbmästare. Hon är klubbmästare i PR,
därmed självskriven.
Jill Rhodin väljs till Qlubbmästare med stor majoritet!

Justeras:

Stanislav Bengtsson

4

Justeras:

Anders Fredholm

Sektionsmöte
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Funktionärsposter
4.7

Val av SnålFoF

Maria Jönsson nomineras till SnålFoF, hon godkänner nomineringen. Maria
vill vara med Cattis. Gustav Larson undrar hur hon löser Minusgasquen?
Det löser vi då säger hon. Cattis tror att det kommer bli en bra mottagning.
Maria Jönsson väljs till SnålFoF med enorm majoritet!

4.8

Val av Idrottsnämndsordförande

Melker Hagelberg nomineras till Idrottsnämndsordförande. Melker godkänner nomineringen. Melker berättar att han har spelat fotboll sen innan han
kunde gå. Maria undrar varför inte informationen om basketen har kommit
ut. Melker berättar att han inte har blivit vald än. Herr Ahlberg undrar vad
som finns planerat. Skridskor, jogg och innebandy utlovar Melker!
Melker väljs till Idrottsnämndsordförande med oändlig majoritet!

4.9

Val av Källarnissar

Madelene Svensson CMEDT-11
Jacob Trowald
CMEDT-11
Stanislav Bengtsson CMEDT-11
Anders Fredholm
CMEDT-11
De nominerade blir valda till klump. Klumpen röstas igenom till källarnissar.

Hedersposter
4.10

Val av Fanbärare

Marcus Mellin blir nominerad till ordinarie Fanbärare och Fredrik Storck
nomineras till Fanbärarsuppleant. De väljs till klump och klumpen väljs till
Fanbärarklump.

4.11

Val av Fanbärarsuppleant

Se ovan.

5

Övriga frågor

Simon drar tillbaka sin fråga och Cattis tar upp en annan, eller det är inte
så mycket till fråga utan snarare en sång. Herr Ordförande har varit så
förutseende att han valde att ha sektionsmötet på sin egen födelsedag!

6

Publicering på Internet

Det som inte bör finnas med i protokollet bör inte publiceras på hemsidan.
Simon vill ta tillbaka att han har haft sex med Sander. Det har han inte
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sagt. Jill tycker inte att siffrorna på rösterna ska stå med. Alla håller med.

7

Kommande möte

Under våren kommer ett sektionsmöte att ske.

8

Mötets högtidliga avslutande

Sektionsordförande Johan Suvanen avslutar höstens höst-SM högtidligt 19.32.

Vid protokollet
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Johan Suvanen
Ordförande
Sektionen för MiT
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