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Sektionen för Medicinsk in-
formatik 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 ut-
formning är en produkt av en uppstartsprocess av sektionen. Föreg̊aende
verksamhets̊ar diskuterades, i huvudsak fr̊an d̊avarande sittande ordförande
och vice ordförande, om hur en omstrukturering av hur styrelsen är sam-
mansatt och hur mandatperiod skall se ut bör genomföras.

Motionärerna förespr̊akar att detta skall ske och att detta genomförs in-
om den närmsta tiden. De aspekter som vi tror kommer förbättras är att
styrelsen blir mer sammanh̊allen d̊a samtliga ledamöter har samma man-
datperiod. Personer p̊a respektive funktionsposter kommer kunna fokusera
mer p̊a den uppgift de är valda till. Styrelsen kan fokusera mer p̊a att v̊arda
och utveckla sektionen. En tydligare genomg̊aende struktur inom sektionen
skapas. Motionärerna har pratat runt i fr̊agan med personer som berörda av
fr̊agan för att f̊a in åsikter.

Motionärerna anser att styrelsen inte ska inneh̊alla de funktionsposter den
nu best̊ar av. Det vill säga att ambassadör, qlubbmästare, mottagningsan-
svarig och studienämndsordförande inte bör vara styrelseposter. Detta för
att dessa personer skall kunna fokusera p̊a de funktionsuppdrag de åtagit
sig. Däremot bör det finnas ett forum inneh̊allande dessa personer s̊a att sek-
tionen h̊alls samman. Tanken är att vice ordförande skall vara ansvarig att
h̊alla kontakten med dessa personer och h̊alla sig kontinuerligt uppdaterad,
med minst ett möte per läsperiod. Fördelarna med att lyfta ur funktions-
posterna fr̊an styrelsen är att styrelsen som enhet kan verka mer aktiv i
andra fr̊agor d̊a de ledamöter som tillkommer inte har n̊agon funktion ut-
över just styrelsearbete. P̊a s̊a vis kan dessa jobba mer mot skolan (STH),
driva mer fr̊agor gällande jämställdhetsarbete o.s.v. Styrelsen som enhet f̊ar
ocks̊a större möjligheter att genomföra egna arrangemang s̊asom upprätt-
h̊alla kontakten med vänsektioner. Vidare, även arbeta mer aktivt med att
utforma ett bra reglemente, och rutiner p̊a 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 f̊ar det som
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uppdrag att h̊alla sig uppdaterad p̊a vad som händer inom dessa poster.

Yrkande

Vi yrkar

att1 §1 i reglementet tar bort posten “Ambassadör”, “Qlubbmästare”,
Studienämndsordförande” och “Mottagningsansvarig” som styrel-
seposter.

att2 i §1 i reglementet lägga till följande punkt “1-2 ledamöter”.

att3 §4.4 i stadgarna ändrar till “Sektionspresidiet och ledamöter har
mandatperiod fr̊an första maj till sista april.

att4 det i reglementet §1.1.3 läggs till en punkt till ansvarslistan
“Medulla”.

att5 ta bort §1.1.6, §1.1.8, §1.1.9, §1.1.10 fr̊an reglementet.

att6 Lägga till följande till reglementet som §2
‘

§2 Medulla

2.1 Sammansättning

Medulla best̊ar av

• Styrelsen

• Ambassadör

• Mottagningsansvarig

• Sn̊alFøF

• Idrottsnämndsordförande

• Studienämndsordförande

• Qlubbmästare

2.2 Syfte

Vice ordförande är ansvarig för Medulla. Ett medullamöte skall
h̊allas minst en g̊ang varje läsperiod. Syftet med Medulla är att
skapa ett forum där sektionens samtliga förtroendevalda kan träf-
fas och diskutera relevanta fr̊agor och informera berörda organ.
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2.3 Ansvarsomr̊aden

2.3.1 Ambassadören

Ambassadören ansvarar för:

• AMGs verksamhet gentemot styrelsen

• inval av nya medlemmar till AMG

• AMGs ekonomi

• representation av sektionen p̊a THS näringslivsr̊ad

§2.3.2 Studienämndsordföranden

Studienämndsordföranden ansvarar för:

• MSNs verksamhet gentemot styrelsen.

• att samtliga studienämndsrepresentanter kallas till samtliga
av MSNs möten.

• att representera Sektionen p̊a THS utbildningsr̊ad

§2.3.3 Qlubbmästare

Qlubbmästaren ansvarar för:

• sektionens festverksamhet

• kontakt med ProgramR̊adet p̊a Elektrosektionen informa-
tion om fester till styrelsen

§2.3.4 Mottagningsansvarig

Mottagningsansvarig ansvarar för:

• övergripande ansvar för mottagning av nya högskoleingenjö-
rer samt civilingenjörer p̊a sektionen

• rekrytering av Faddrar samt överseendet av deras verksam-
het

• kontakt med skolans kansli i fr̊agor rörande mottagning

• representation av sektionen p̊a mottagningsmöten
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§2.3.5 Sn̊alFøF

Sn̊alFøF ansvarar för:

• övergripande ansvar för mottagning av nya högskoleingenjö-
rer samt civilingenjörer p̊a sektionen

• rekrytering av Faddrar samt överseendet av deras verksam-
het

• kontakt med skolans kansli i fr̊agor rörande mottagning

• mottagningens ekonomi

• representation av sektionen p̊a mottagningsmöten

§2.3.6 Idrottsnämndsordförande

Idrottsnämndsordföranden ansvarar för att:

• anordna idrottsaktivteter för sektionens medlemmar

• se till att sektionen finns representerad p̊a THS idrottseve-
nemang

• g̊a p̊a THS idrottsr̊ad”

i reglementet, samt ändra nummer p̊a nuvarande §2 och efterföl-
jande paragrafer ett steg.

att7 styrelsen fram till sista april 2013 best̊ar av Ordförande, Vice ord-
förande, Kassör, Sekreterare, Info-ansvarig, Qlubbmästare, Studie-
nämndsordförande.

att8 info-ansvarig och sekreterare som väljs p̊a mötet f̊ar mandatperi-
oden första december 2012 till sista april 2013.

Motionärer:
Johan Suvanen Sander Riedberg
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