
Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 26 mars

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Sektionsmöte
Onsdagen den 26/3
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppande

Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.39.

1.2 Val av mötesordförande

Sektionsordförande Johan Suvanen väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sektionssekreterare Henrik Roos väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Stanislaw Bengtsson och Anders Fredholm väljs till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

28 st röstberättigade närvarande.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Justeringsdatum sattes till 9/4. Sandra Hedberg och Anna Larsson justerar
gladeligen tills dess.

1.7 Godkännande av dagordning

Moa Gardell har en punkt, tillagd under diskussionspunkter. Malin Boije
har en möjlig övrig fr̊aga, i övrigt klubbas dagordningen.

1.8 Mötets behöriga utlysande

Behörig utlysning av mötet har skett.
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Sandra Hedberg

1 Justeras:

Anna Larsson
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1.9 Adjungeringar

Samtliga närvarande medlemmar i Elektrosektionen adjungeras i klump med
närvaro och yttranderätt, klumpade och klubbade.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Arbetsmarknadsgruppen: Sammanställer just nu startpaket för att komma
ut p̊a marknaden, Adam Trowald hypar sitt eget arbete å det grövsta. Upp-
manar till p̊astridighet fr̊an studenters sida s̊a att företagen ser att vi är
s̊a intresserade som vi faktiskt är. Studiebesök p̊a GE är planerat framöver
för att främja relationerna. Samarbete med Elekta och Siemens är ocks̊a p̊a
g̊ang. Appl̊ad följer, alla är glada.
FØF: Fadderpub imorgon, alla som vill eller har varit fadder f̊ar komma.
Tävlingar som vanligt, mat finns men den kostar en peng. Illerstam berät-
tar om en bok om studieteknik, kaféer och litteratur och annat matnyttigt
som man kan dela ut i samband med mottagningen, Illerstam vill ha feed-
back p̊a det.
Studienämnden: SNO börjar med att skryta om sin längd, Anna Larsson
blir stött. Informerar sedan om GRU och om vilka representanter som har
blivit tillsatta, Sara Petterson och Erik Öberg. Appl̊ad följer.
Ordförande: Sektionssamarbete med Y-sektionen p̊a Linköping Universitet
är p̊a g̊ang, styrelsen åker ner p̊a en första träff kommande helg. Tv̊a perso-
ner fr̊an därifr̊an är inbjudna till v̊arbalen.
Kassör: Det g̊ar bra nu.

2.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Inga fr̊agor fanns.

2.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ordföranden informerar å k̊arens vägnar. Val till kommunfullmäktige kom-
mer, intresseanmälningar tas tacksamt emot. Man f̊ar mat, möten 6 g̊ang-
er/̊ar. Mia Isaksson Palmqvist tar emot ansökningar innan den 7 april.
Vidare; Länsstyrelsen vill K-märka Nymble. Det ska motarbetas med ett
utbyggnadsförslag.

2.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Kansliet icke närvarande.
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3 Instiftande av reglemente

I höstas beslutades att vi skulle ha ett reglemente per hänvisning i stadgar-
na. Ändringar ska röstas igenom p̊a ett sektionsmöte. Pontus Lännenmäki
diskuterar §2, yrkar p̊a allt utom sista raden som är en felaktig hänvisning.
Förvirring uppst̊ar. Ordföranden yrkar p̊a att sista meningen stryks i §2
stycke 2. Fredrik Storck yrkar p̊a att felstavningar f̊ar ändras.
Sektionen beslutar:

att sista meningen stryks i §2 stycke 2.
att skaparna f̊ar rätta stavfel i reglementet.
att Reglementet för Medicinsk teknik och Informatik instiftas.

Reglementet instiftat, rungande appl̊ader och Ordf i t̊arar.

4 Propositioner och motioner

4.1 Proposition ang̊aende stadgeändringar

VOrdf tar till orda, har kollat igenom stadgarna och behov av förändring
föreligger; felaktiga hänvisningar, sektionsavgift som inte finns längre osv.
Mycket s̊ana saker, helt enkelt. Ordf stör sig p̊a stavfel s̊a de m̊aste korrige-
ras.
Ordf g̊ar igenom stadgarna och ändringar. Hedersmedlemsfr̊agan kan väcka
debatt enligt Ordf som vill göra gruppen mer exklusiv. Illerstam motsätter
sig. Paragraf 4.2; fr̊agor kring kassören och presidiet utreds, styrets uppda-
tering godkänns.
Pontus Lännenmäki föresl̊ar att första styrelsen ska fortsätta vara heders-
medlemmar. Ordf rekommenderar honom att motionera om det till nästa
möte.
Debatt kring hedersmedlemmarnas vara eller icke vara. Finns det klubbade
protokoll om hedersmedlemmar s̊a f̊ar de vara kvar. Finns protokoll s̊a kan
de inte tas bort, Fredrik Storck är nöjd.
Sektionen beslutar:

att att styrelsen f̊ar ändra stavfel enligt stadgeförslag.

att anta propositionen med reservation för hedersmedlemmar som f̊ar
fortsätta vara det om det finns klubbade protokoll.

4.2 Motion ang̊aende MSNL p̊a Funq

Anna Larsson läser upp sin motion och brandlarmet börjar g̊a, chili con
carnen har tydligen fattat eld. Tjutet slutar efter ca 26 sekunder och An-
na fortsätter. Läser motionen i sin helhet. Sander Riedberg, VOrdf, läser
styrelsens utl̊atande d̊a de faktiskt ska f̊a ersättning i form av presentkort i
bokhandeln, s̊aledes blir närvaro vid Funqgasquen ytterligare en belöning.
Yrkar p̊a att motionen avsl̊as. Anna yrkar p̊a att MSNL ska f̊a g̊a p̊a Funq
tills dess riktig ersättning kommer.
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Vad är problemet egentligen fr̊agas det, skolan är problemet säger Ordf. Vil-
jor finns att lösa detta enligt Sander som har varit p̊a ledningsgruppsmöte.
Röstning om motionen i sin helhet, avslag eller bifall.
Sektionen beslutar:

att MSNL ej f̊ar g̊a p̊a Funqgasquen tills dess att riktigt ersättning
kommer.

att motionen avsl̊as.

4.3 Motion ang̊aende Alumniverksamhet

Sekretariatet fr̊agar okunnigt vad Alumni är, Ordf ger en bra förklaring.
En organisationsgrupp har tillsatts för att ta hand om Alumner i sektionen.
Adam Trowald fr̊an den tillsatta gruppen förklarar vad de har gjort i sitt
arbete. Alumni ska skötas inifr̊an sektionen, föreslagsvis av AMG. Allt är
p̊a förslag, inget har klubbats.

5 Diskussionspunkter

5.1 Årets kamrat

Ordf förklarar vad begreppet innebär, Årets Kamrat f̊ar ersättning fr̊an av-
kastningen av en särskild fond p̊a KTH. Storck fr̊agar om vi ska skaffa en
snygg plakett i s̊a fall, det f̊ar motionen avgöra säger Ordf. Johan Ahlberg
fr̊agar vilken plakett det är fr̊agan om, alla pekar p̊a Elektrosektionens pla-
kett och Johan nickar. Adam förkunnar att det kan bli s̊a att endast de som
är kända i sektionen blir valda. Illerstam vill inte ha n̊agon kamrat, ser ingen
mening med att utse folk. Pengar och vänskap g̊ar inte hand i hand.
Diskussion uppst̊ar kring hur man ska utse kamraten. Att styrelsen väljer
motivering är ett sätt som Emelie Rosén gillar. Tonima Afroze h̊aller med
Illerstam. Ordf mumlar om att det förmodligen kommer en proposition.
Bryte för mat 30 minuter, mötet återupptas 19.10.

5.2 Mandatperioder för styrelseledamöter

Ordf återupptar 19.10, röstlängden justeras, 30 MiTare närvarande.
Styrelsens tanke är att se vad sektionen anser om förslaget att alla ledamöter
byts ut samtidigt p̊a v̊aren. Styret g̊ar av tillsammans och p̊a tillsammans.
Alla väljs p̊a v̊aren utom FØF som m̊aste förbereda mottagning. Kan inte
alla byta p̊a hösten d̊a? D̊a m̊aste verksamhets̊aret ändras gentemot THS.
Blir det inte sv̊art att tillsätta alla poster samtidigt iom att det är sv̊art att
engagera folk som det är?
För- och nackdelar med b̊ada alternativen.
Stadgad överlämningsperiod beroende p̊a hur nya medlemmarna i styrelsen
är, stor del gamla medlemmar ger kortare överlämningsperiod. Emelie Rosén
tror att överlappande är bäst för MiT, större fördel med det systemet. Iller-
stam tycker det är en d̊alig idé att byta. Henrik Eriksson fr̊an Elektro har
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inte funderat p̊a problemet, de byter alla p̊a samma g̊ang. En god överläm-
ning är ju alltid ett m̊aste.
Ordf menar att man inte kan g̊a fr̊an en post till en annan utan massa
kr̊angel. Jämnt skägg med åsikter som det ser ut.

5.3 Moas punkt

Moa presenterar sin punkt. G̊ar i tv̊aan, har tv̊a barn och är ensamst̊aende.
KTH har ett knöligt schema med tentor som krockar med dagistider och
annat. Avtal g̊ar att f̊a med person och KTH men gäller inte med andra
institutioner. Kan vi gemensamt arbeta mot mer jämställda förh̊allanden
för ensamst̊aende föräldrar?
SNO har kontaktat THS om vad de säger i fr̊agan. SNO tycker att det
ska finnas hjälp att f̊a. Moa fick som svar fr̊an KTH att hon f̊ar fixa allt
runtomkring själv. Ordf fr̊agar om det är n̊agot som sektionen ska driva p̊a?
Emelie Rosén tycker det är jättebra, alla andra f̊ar hjälp s̊a det är inte mer
än rätt. Hon blir skitförbannad över s̊ana här saker. Malin Boije tycker att
det ska vara lika självklart för alla. Stanislaw h̊aller med. Malin tycker det
ska finnas uppsamlingsheat för obligatoriska moment. 0,5 hp för att bygga
torn i spagetti bör anses vara orimligt. Adam tycker att man ska göra en
skrivelse, ett välskrivet dokument med undertecknande fr̊an ex. MiT och
Elektro.
Fr̊agan om vad kan KF göra kommer upp. Det beror p̊a vad de säger och
vad deras st̊andpunkt är säger Ordf.
Slutligen, Moa ombeds forma en skrivelse som styrelsen skriver under p̊a
som sedan skickas vidare för att f̊a fart p̊a hjulet.

6 Val

Styrelseposter

6.1 Val av Ordförande

Tonima Afroze är nominerad och godtar nomineringen. Adam Trowald no-
mineras men tackar nej d̊a han tycker det är bra att n̊agon annan vill. Jill
Rhodin nominerar Sander som tackar nej. Jill nominerar Karin som tackar
nej.
Tonima g̊ar andra året som civilingenjör, har varit engagerad i bl a Amnesty
p̊a gymnasiet. Inspirerad av tidigare styren att vara med och förändra.
Anna Larsson fr̊agar om hon vill lära sig LaTex, det har hon tänkt svarar
hon. Adam undrar vad hon har för erfarenhet av ledare av en grupp. An-
svarig som pedagog i en mindre grupp men ingen annan direkt erfarenhet.
Sandra undrar om hon har suttit i styrelse, nej svarar Tonima. Adam undrar
om hon åsidosätter skolan för styrelsen och hon svarar att hon prioriterar
b̊ada för att f̊a det att funka. I och med att hon ställer upp s̊a är hon villig
att göra vad som krävs.
Vad vill du ha trycka p̊a som Ordf undrar Sandra. Motivera studenter, driva
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p̊a AMG och mottagning samt prioritera studiemiljön. Röstning genomförs.
Anna Larsson berättar en rolig historia, ett lättsamt homoskämt som samtli-
ga skrattar gott åt. Emmy kontrar med en befruktningsvits, rungande skratt-
salvor. Anna berättar att hon f̊ar en ny fot nästa vecka. Fredrik önskar sty-
relsen ett trumset för att kunna komplettera vitsarna med en virvel. Emelie
Rosén ser hellre en trumpet istället för trumset.
Sektionen beslutar:

att Tonima Afroze blir v̊ar nya Ordförande!

6.2 Val av Vice Ordförande

Anders Johansson är nominerad. Anna Larsson nominerar Mia som godtar.
David nominerar Sander som tackar nej. Sander nominerar Jakob Trowald
som tackar nej. Marcus Mellin nominerar Illerstam som tackar nej. Rebec-
ka Hall nominerar Anna Hagman som tackar ja. Sander nominerar Emelie
Rosén som tackar nej för hon vill bli kassör.
Anders i Civ.1:an vill f̊a mer inblick i sektionens arbete och kunna p̊averka.
Viss erfarenhet av styrarbete samt inköpsarbete. Gjort lumpen och haft vä-
sentliga uppgifter. Gillar Tonima och tror att samarbetet skulle kunna bli
bra.
Mia i Civ.2:an, kul att kunna p̊averka. Varit kassör i styrelsen ett år. Skulle
kunna tänka sig ordförandeposten s̊a sm̊aningom. Ska öva samarbete med
Tonima i Bangladesh i sommar. AMG mest primär punkt samt att alla ska
kunna plugga p̊a lika villkor.
Anna i Civ.1:an, ingen tidigare erfarenhet men är beredd att lägga tid p̊a sitt
arbete. Har haft förtroendeposter tidigare i andra verksamheter. Spontana
appl̊ader!
Justering av röstlängden sker, 29 st MiT:are närvarande. Röstning sker. Mia
uppn̊ar magic number i första omröstningen.
Sektionen beslutar:

att Mia Isaksson Palmqvist blir v̊ar nya Vice Ordförande!

6.3 Val av Kassör

Emelie Rosén och Anders Johansson kandiderar. Anna Larsson nomineras av
Johan Ahlberg men hon tackar nej. Sandra nominerar Illerstam som tackar
nej. Anna Larsson nominerar Jakob Trowald men han tackar nej. Stanislaw
nominerar sig själv, Anna L stöttar som rösträknare.
Anders h̊aller h̊art i pengar, har varit inköpsansvarig. D̊aliga officekunskaper
enligt sina klasskamrater.
Emelie i Civ.3:an blev sugen för att Simon Lundberg har hypat kassörspos-
ten sedan han begagnade den. Mycket erfarenhet av styrarbete, h̊aller p̊a
med bokföring. Har tr̊akigt i skolan och vill engagera sig.
Stanislaw i Civ.1:an, är sm̊alänning vilket bör vara motivering nog. Erfaren-
het av FEK fr̊an gymnasiet. Ser över privatekonomin en g̊ang om dagen samt
umg̊as med kompisar. Överväger att sluta med sin nuvarande kycklingdiet.
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Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 26 mars

Röstlängd justeras, 29 st. MiT:are närvarande. Röstning sker.
Sektionen beslutar:

att Emelie Rosén blir v̊ar nya kassör!

6.4 Val av Studienämndsordförande

Ida Johansson kandiderar.
Sekretariatet nominerar Erik Öberg som tackar nej.
Sekretariatet nominerar Anders Johansson som tackar nej.
SNO nominerar Anna Larsson men hon tackar nej.
SNO nominerar Karin som tackar nej.
Röstning sker.
Sektionen beslutar:

att Ida Johansson är v̊ar nya SNO!

Funktionärsposter

6.5 Val av Snövaran

Jakob Trowald nomineras av Anna Larsson, tackar ja.
Simon anser Jakob vara op̊alitlig men Jakob röstas änd̊a genom som v̊ar nya
snövaran.
Sektionen beslutar:

att Jakob Trowald blir vald snövaran!

6.6 Val av Valberedning

Anna L kandiderar.
Johan S kandiderar.
Simon nominerar Illerstam som tackar nej.
Simon nominerar Jill, tackar ja.
Karin kandiderar.
Sander kandiderar.
Sektionen beslutar:

att godkänna kandidaterna som en klump och att klumpen godkänns
som valberedning!

6.7 Val av Revisorer

Anders och Stanislaw nomineras, accepterar.
Anna L nominerar Johan S som tackar nej.
Sektionen beslutar:

att Anders och Stanislaw är v̊ara nya revisorer!

7 Övriga fr̊agor

Malin Boije:
Vill vi ha ett samarbete med läkarsektionen?

Justeras:

Sandra Hedberg

7 Justeras:

Anna Larsson
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Vi har varit i kontakt med läkarsektionen men inget stort ömsesidigt intres-
se. Malin kan ta p̊a sig ansvaret att jobba för det om vi skulle vilja. Syftet
ska vara att knyta kontakter för framtiden. Gemensam fest under mottag-
ningen eller liknande kommer p̊a förslag. Sander tycker att det är bra att
visa engagemang och vill driva vidare. Adam tycker det är ett bra förslag,
intresset verkar finnas och AMG kommer att driva fr̊agan.
Vidare fr̊agar Malin om Halvtidsgasque; fest vid 150 hp/2,5 år för civilingen-
jörer och 90hp/1,5 år för hingarna. Adam tycker att alla förslag är fantastiskt
roliga. Malin ombeds lämna in en motion till nästa SM.

8 Publicering

Anna L tycker inte att röstsiffror ska st̊a med. Tomina vill inte ha sina
fritidsintressen publicerade.
Sektionen beslutar:

att godta b̊ade Annas och Tonimas önskem̊al.

9 Nästkommande möte

Budget-SM i maj.

10 Mötets högtidliga avslutande

Ordf bankar mötets högtidliga avslutande 21.21.

Vid protokollet Justeras

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Johan Suvanen
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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