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Motion
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Onsdagen den 7/11 2012, kl
17.27 å Tolvan, Stockholm
Bakgrund
Sektionen Medicinsk informatik och Teknik är en ung sektion och dess utformning är en produkt av en uppstartsprocess av sektionen. Föregående
verksamhetsår diskuterades, i huvudsak från dåvarande sittande ordförande
och vice ordförande, om hur en omstrukturering av hur styrelsen är sammansatt och hur mandatperiod skall se ut bör genomföras.
Motionärerna förespråkar att detta skall ske och att detta genomförs inom den närmsta tiden. De aspekter som vi tror kommer förbättras är att
styrelsen blir mer sammanhållen då samtliga ledamöter har samma mandatperiod. Personer på respektive funktionsposter kommer kunna fokusera
mer på den uppgift de är valda till. Styrelsen kan fokusera mer på att vårda
och utveckla sektionen. En tydligare genomgående struktur inom sektionen
skapas. Motionärerna har pratat runt i frågan med personer som berörda av
frågan för att få in åsikter.
Motionärerna anser att styrelsen inte ska innehålla de funktionsposter den
nu består av. Det vill säga att ambassadör, qlubbmästare, mottagningsansvarig och studienämndsordförande inte bör vara styrelseposter. Detta för
att dessa personer skall kunna fokusera på de funktionsuppdrag de åtagit
sig. Däremot bör det finnas ett forum innehållande dessa personer så att sektionen hålls samman. Tanken är att vice ordförande skall vara ansvarig att
hålla kontakten med dessa personer och hålla sig kontinuerligt uppdaterad,
med minst ett möte per läsperiod. Fördelarna med att lyfta ur funktionsposterna från styrelsen är att styrelsen som enhet kan verka mer aktiv i
andra frågor då de ledamöter som tillkommer inte har någon funktion utöver just styrelsearbete. På så vis kan dessa jobba mer mot skolan (STH),
driva mer frågor gällande jämställdhetsarbete o.s.v. Styrelsen som enhet får
också större möjligheter att genomföra egna arrangemang såsom upprätthålla kontakten med vänsektioner. Vidare, även arbeta mer aktivt med att
utforma ett bra reglemente, och rutiner på sektionen som behövs i synnerhet
för att vi är en ny sektion. Den största nackdelen med förslaget är att den
direktkontakt som nu finns mellan styrelse och funktionärer i form av att
de sitter i styrelsen försvinner. Det kan bli ett problem om inte kontakten
mellan styrelse och funktionärsposterna fungerar, vilket ska förhindras med
kontinuerliga läsperiodsmöten (Medulla) och att vice ordförande får det som
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uppdrag att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom dessa poster.

Yrkande
Vi yrkar
att1

att2
att3
att4
att5
att6

§1 i reglementet tar bort posten “Ambassadör”, “Qlubbmästare”,
Studienämndsordförande” och “Mottagningsansvarig” som styrelseposter.
i §1 i reglementet lägga till följande punkt “1-2 ledamöter”.
§4.4 i stadgarna ändrar till “Sektionspresidiet och ledamöter har
mandatperiod från första maj till sista april.
det i reglementet §1.1.3 läggs till en punkt till ansvarslistan
“Medulla”.
ta bort §1.1.6, §1.1.8, §1.1.9, §1.1.10 från reglementet.
Lägga till följande till reglementet som §2
‘

§2 Medulla
2.1 Sammansättning
Medulla består av
• Styrelsen
• Ambassadör
• Mottagningsansvarig
• SnålFøF
• Idrottsnämndsordförande
• Studienämndsordförande
• Qlubbmästare

2.2 Syfte
Vice ordförande är ansvarig för Medulla. Ett medullamöte skall
hållas minst en gång varje läsperiod. Syftet med Medulla är att
skapa ett forum där sektionens samtliga förtroendevalda kan träffas och diskutera relevanta frågor och informera berörda organ.
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2.3 Ansvarsområden
2.3.1 Ambassadören
Ambassadören ansvarar för:
• AMGs verksamhet gentemot styrelsen
• inval av nya medlemmar till AMG
• AMGs ekonomi
• representation av sektionen på THS näringslivsråd
§2.3.2 Studienämndsordföranden
Studienämndsordföranden ansvarar för:
• MSNs verksamhet gentemot styrelsen.
• att samtliga studienämndsrepresentanter kallas till samtliga
av MSNs möten.
• att representera Sektionen på THS utbildningsråd
§2.3.3 Qlubbmästare
Qlubbmästaren ansvarar för:
• sektionens festverksamhet
• kontakt med ProgramRådet på Elektrosektionen information om fester till styrelsen
§2.3.4 Mottagningsansvarig
Mottagningsansvarig ansvarar för:
• övergripande ansvar för mottagning av nya högskoleingenjörer samt civilingenjörer på sektionen
• rekrytering av Faddrar samt överseendet av deras verksamhet
• kontakt med skolans kansli i frågor rörande mottagning
• representation av sektionen på mottagningsmöten
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§2.3.5 SnålFøF
SnålFøF ansvarar för:
• övergripande ansvar för mottagning av nya högskoleingenjörer samt civilingenjörer på sektionen
• rekrytering av Faddrar samt överseendet av deras verksamhet
• kontakt med skolans kansli i frågor rörande mottagning
• mottagningens ekonomi
• representation av sektionen på mottagningsmöten
§2.3.6 Idrottsnämndsordförande
Idrottsnämndsordföranden ansvarar för att:
• anordna idrottsaktivteter för sektionens medlemmar
• se till att sektionen finns representerad på THS idrottsevenemang
• gå på THS idrottsråd”

att7

att8

i reglementet, samt ändra nummer på nuvarande §2 och efterföljande paragrafer ett steg.
styrelsen fram till sista april 2013 består av Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Sekreterare, Info-ansvarig, Qlubbmästare, Studienämndsordförande.
info-ansvarig och sekreterare som väljs på mötet får mandatperioden första december 2012 till sista april 2013.

Motionärer:
Johan Suvanen

Sander Riedberg
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