
Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 24 maj

Protokoll fört vid:

Sektionen för Medicinsk

informatik och Teknik

Sektionsmöte

Torsdagen den 24/5

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppande

Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

1.2 Val av mötesordförande

Sektionen beslutar att välja Tonima Afroze till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sektionen beslutar att välja Henrik Roos till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Sektionen beslutar att välja Sandra Kraft och Anders Johansson till röst-
räknare.

1.5 Justering av röstlängd

26 st röstberättigade närvarande.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sektionen beslutar att välja Johan Suvanen och Emmy Damberg till juste-
rare utöver Ordf som alltid justerar sektionsmötesprotokoll, datum sätts till
söndag 3:e juni.

1.7 Godkännande av dagordning

Oscar Svantesson ska g̊a tidigare och vill lägga in ansvarsfrihet till gamla
styrelsen före rapporter, godtages. Dessutom vill han ha sin motion ang̊aen-
de programgrupp först, godtages. Inga övriga fr̊agor.

Sektionen beslutar:
att godkänna dagordningen med ovanst̊aende justeringar.

Justeras:

Emmy Damberg

1 Justeras:

Johan Suvanen
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1.8 Adjungeringar

Övrigt folk fr̊an Elektro f̊ar närvaro- och yttranderätt. MiTare begagnar
närvaro-, yttrande- och rösträtt.

1.9 Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

2 Ansvarsfrihet till gamla styrelsen

Revisorerna Svantesson och Sigtryggsson har noterat en markant förbätt-
ring av sektionens bokföring iom nytt bokföringsprogram. Lite knöligt att
använda i början men när man kan det s̊a är det bra. Sedan revisorernas
skrivna utl̊atande har fel med verifikat åtgärdats. Det återst̊ar dock en diff
323,44 kr vilket motvarar 0.1 procent av budgeten s̊a det kan betraktas som
försumbart. Revisorerna yrkar p̊a att diffen iakktas som skäligt misstag och
yrkar p̊a ansvarsfrihet.
Nytt folk har tillkommit, 31 st. i röstlängden.

Sektionen beslutar:
att avg̊aende styrelsen ges ansvarsfrihet.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Ny styrelse som mest har jobbat med dokument och visioner.
Näringslivsgruppen genom Adam: Uppmanar alla h̊all koll p̊a hemsidan,
han lägger upp allt nytt. Adam själv föraktar skolan till förm̊an för GE:s
internship.
Styrelsen presenterar sig med namn och funktion. Sektionen ler och ser glad
ut.
Anna Larsson valdes av ProgramR̊adet till ny KM den 1:a juli.
I övrigt har inte mycket hänt.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Inga närvarande.

3.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Inga närvarande.

3.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Inga närvarande.

Justeras:

Emmy Damberg

2 Justeras:

Johan Suvanen
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4 Budget

Emelie informerar om kommande budget. I stort inte mycket att säga. Suva-
nen fr̊agar om nya kostnadssamma event under kommande år, det kommer
under punkt visioner och m̊al.
THS bidrag släpar lite s̊a vi väntar p̊a förra årets bidrag, det beror p̊a olika
verksamhets̊ar.

5 Val av firmatecknare

Ordf Tonima Afroze och kassör Emelie Rosén nomineras.

Sektionen beslutar:
att välja Tonima och Emelie till firmatecknare.

6 Propositioner och motioner

6.1 Motion ang̊aende programgrupp

Herrar Svantesson och Illerstam läser upp sin välskrivna motion. Fr̊agestund
följer. Programansvarig student i GRU eller styrelse? Vi f̊ar se, gruppen ska
prövas först. Hur stor grupp? Tillräckligt, gemensamma värdefulla erfaren-
heter inom s̊a m̊anga kurser som möjligt.
Mats Nilsson har mailats, han tycker det är en bra idé.
Tvetydigt fr̊an företag vad de vill att framtida arbetstagare ska kunna men
viktigt att studenter m̊aste kunna motivera valen de gjort.
Brandlarmet börjar tjuta p̊a grund av tvivelaktigt stekt korv men tystnar
snart. Styrelsen läser sitt utl̊atande med tillhörande bifall. Svantesson vill
ändra motionen till att styrelsen ska tillsätta PAS. Motionen godkännes.
Styrelsen kommer att ta in motiveringar och nomineringar under den kom-
mande tiden, gruppen förväntas börja sitt arbete under hösten.
2 nya, 33 st MiTare närvarande.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen med ändringen, ’styrelsen’ istället för ’sektionen’

i första meningen i första att-satsen.

6.2 Proposition ang̊aende stadgeändringar

Propositionen fr̊an förra SM läses upp av VOrdf. Ska röstas igenom en andra
g̊ang för att ändra stadgarna. Styret yrkar p̊a att rösta igenom propositionen
ang̊aende stadgeändringar.

Sektionen beslutar:
att propositionen bifalles, stadgarna kan ändras.

Justeras:

Emmy Damberg

3 Justeras:

Johan Suvanen



Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 24 maj

6.3 Proposition ang̊aende styrelsens möjligheter till beslut-
stagande

Tillbakadragen pga feltolkning av stadgarna.

6.4 Proposition ang̊aende Qlubbmästarens roll

Proposition läses upp av VOrdf. Styrelsen yrkar p̊a att QM väljs p̊a budget-
SM och höst-SM. Fr̊agestund följer.
Har detta diskuterats med Elektro? Nej.
Jill Rhodin förklarar att alla ska vara likvärdiga i PR och en s̊adan post i
styrelsen skulle rucka jämlikheten. Dessutom, bara för att man är med i PR
s̊a har man inte samma insyn som en KM i vad som faktiskt händer. Hon
tycker att posten egentligen inte behövs i styrelsen. Det f̊ar diskuteras i en
motion p̊a kommande SM.
Suvanen och Svantesson fäktar stadgetolkningar sinsemellan.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen.

6.5 Proposition ang̊aende byte av Qlubbmästare

Vordf. läser än en g̊ang. Fr̊aga, varför ska Jill sitta fram till nollegasque?
Tidsbrist fr̊an Annas sida, bättre att ha kvar Jill tills dess.

Sektionen beslutar:
att bifalla propositionen.

6.6 Motion ang̊aende stadgeändring

Svantesson som revisor har upptäckt fel i stadgarna, när THS har ändrat
sina stadgar s̊a har inte vi gjort det.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen.

6.7 Motion ang̊aende Twitter

Läses upp av VOrdf. Motionären Malin Boije ej närvarande. Förtydligan-
de: Tanken är att info-ansvarig ska h̊alla i uppdaterande av Twitter-flödet.
Syftet är kommunikation mellan sektionen och medtek-branschen och vice
versa. Styrelsen känner att de inte kan uppfylla de förväntningar som ett
eventuellt twitterkonto skulle medföra p̊a ett tillfredsställande sätt.

Sektionen beslutar:
att avsl̊a motionen.

Justeras:

Emmy Damberg

4 Justeras:

Johan Suvanen
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Ordf. bryter för matpaus, 30 min.
Återupptages efter dryga 30 min. Justering av röstlängd, 25 MiTare närva-
rande.

6.8 Motion ang̊aende kontaktskapande

Suvanen läser upp motionen i Boijes fr̊anvaro.
Adam informerar om NLG:s arbete och att det eventuellt kan resultera i
sittningar eller annat. Samarbete med Linköping har ocks̊a kommit ig̊ang.
Styrelsen yrkar p̊a avslag.
3 st MiTare har lämnat, nu 22 st. närvarande.

Sektionen beslutar:
att motionen avsl̊as.

6.9 Motion ang̊aende halvtidsgasque

Motionen läses upp. En bra idé men styrelsen har andra prioriteringar just
nu och skulle inte kunna göra ett adekvat arbete. Johan Ahlberg föresl̊ar att
klassen själva kan anordna gasquen. Suvanen tycker att det borde utses en
grupp p̊a SM s̊a att gasquen verkligen blir av. Emelie föresl̊ar att en person
motsvarande snövaran utses p̊a exempelvis Budget-SM. Styrelsen lovar att
titta närmare p̊a förslaget och möjliggöra att gasquen genomförs om intresse
finns.
Diskussionen skjuts till kommande SM.

Sektionen beslutar:
att motionen avsl̊as

7 Sektionens visioner och m̊al

Läsestund initieras för att alla närvarande ska kunna förkovra sig i styrelsens
uppställda m̊al.
MiT-skyltar i Tolvan, när ska det genomföras. Det skulle vara bra med skyl-
tar under mottagningen tycker Ahlberg. Knappt om tid blir svaret.
Vem ska genomföra skyltningen? Det beror p̊a eventuell sponsring och kost-
nad svarar Ordf.
Med vilka metoder ska vi synas mer p̊a mottagningen? Genom t ex Nolle-
SM, Tolvans dag och andra sektionsrelaterade aktiviteter.
Ang̊aende enkät; tanken är att den ska ut efter sommaren och därefter ska
beslut tas om vad som skall göras och när.
Vilka r̊ad ska vi närvara vid? Vi ska försöka närvara vid de flesta och i syn-
nerhet de som är viktiga, strategiska r̊adet, GRU etc.
Kan vi godkänna detta som ett dokument att arbeta efter under året?

Justeras:

Emmy Damberg

5 Justeras:

Johan Suvanen
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Sektionen beslutar:
att godta dokumentet Visioner och m̊al som en arbetsplan under året.

8 Övriga fr̊agor

Inga.

9 Publicering

Allt kan publiceras.

10 Nästkommande möte

Höst-SM i oktober-november.

11 Mötets högtidliga avslutande

Tonima avslutar högtidligt sitt första SM som ordförande 19.07.
21 st MiTare närvarande.

Vid protokollet Justeras

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Tonima Afroze
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Emmy Damberg

6 Justeras:

Johan Suvanen


