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Protokoll fört vid:

Sektionen för Medicinsk

informatik och Teknik

Sektionsmöte

Onsdagen den 7/11

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Tonima Afroze bankar mötet öppnat kl 17.28.

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

Simon Lundberg och Johan Suvanen väljs till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

30 st röstberättigade MiT:are är närvarande.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sektionen beslutar att välja Anders Fredholm och Anna Hagman till juste-
rare utöver Ordf som alltid justerar sektionsmötesprotokoll, datum sätts till
onsdag 21:a november.

1.7 Godkännande av dagordning

Punkt 1.9 Mötets behöriga utlysande läggs till protokollet. Punkten K̊aren
informerar läggs som punkt 2.1, övriga flyttas ned ett steg.

Sektionen beslutar:
att godkänna dagordningen med ovanst̊aende justeringar.

Justeras:

Anna Hagman

1 Justeras:

Anders Fredholm
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1.8 Adjungeringar

Övrigt folk fr̊an Elektro f̊ar närvaro- och yttranderätt. En representant
fr̊an THS begagnar närvaro och yttranderätt. Närvarande MiTare begag-
nar närvaro-, yttrande- och rösträtt.

1.9 Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Per-Viktor Bryntesson, chef för utbildningsinflytande vid THS, tar till orda.
Han sysslar just nu med att utse årets lärare, beslut kommer p̊a fredag. Sli-
ter ocks̊a i fr̊agan om poängrestriktioner, ett tidskrävande arbete. Lite andra
fr̊agor ocks̊a samt vision för THS 2017. THS har tänkt att 5 år är rimligt.
Mer finns att läsa p̊a THS hemsida.

Hur g̊ar det med 300hp-fr̊agan?
Beslutet som togs i v̊aras lyder: Normalt f̊ar man inte läsa kurser utanför
sitt program men undantag kan göras. Vad är särskilda skäl för undantag?
Utredning sker kring detta. Det har sagts att man ska f̊a välja fritt om man
inte har för m̊anga eftersläpande kurser. Sv̊art att f̊a det KTH säger p̊a
pränt, de tycker en sak men vill inte riktigt skriva under p̊a det. THS jobbar
för att studievägledarna ska informeras och sedan söka info hos studenterna
om vad de tycker. Tydligen s̊a tycker KTH dock att spr̊akkurser är bra s̊a
det f̊ar man läsa om man vill.

2.2 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen presenterar sig med namn, funktion och annan kuriosa.
Styrelsen jobbar för närvarande med bland annat Innovationsplatsen som
ska byggas i Flempan och begagnas av KTH, KI, företag och sjukhuset.
Projektet beräknas vara klart 2014 om allt g̊ar väl. Styrelsen jobbar även
med samarbetet med Y-sektionen i Linköping som kommer och hälsar p̊a
om en dryg vecka. Arbete med att förbättra informationsflödet fr̊an och in-
om styrelsen och sektionen p̊ag̊ar ocks̊a, folk ska ju f̊a veta vad som händer
i sektionen. Nyhetsbrevet är det senaste tillskottet, verkar det som en bra
idé? Sektionen h̊aller med.

Anna Larsson informerar om ölprovning nästa onsdag, kostar 200 spänn.
Begränsat antal platser. 21:a december äger det årliga julbordet rum, episk
händelse som är skitbra!

Justeras:

Anna Hagman
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Kassör Emelie Rosén tar till orda. Vi f̊ar in mer pengar än väntat s̊a
budgeten har skruvats upp en smula. Pengarna kommer bland annat att
användas till att göra medlemmarna nöjdare genom att höja standard p̊a
möten och events.
Kan vi lägga mer pengar p̊a Idrottsnämnden? Det kan vi absolut diskutera.
Styrelsen tar med sig fr̊agan till kommande styrelsemöte.

Ambassadören informerar om Arbetsmarknadsgruppen (AMG). Jobbar
för att promota sektionen mot företag och styr upp events s̊asom lunchföre-
läsningar, arbetsmarknadsdagar och studiebesök (senast p̊a Sectra i Linkö-
ping). Det behövs alltid folk till AMG s̊a engagera er gärna!

SNO informerar om MiT-sektionens studienämnd, MSN. Standarder har
tagits fram för MSN:s arbete, de h̊aller p̊a att implementeras i verksamheten.
Arbete med kommunikation samt utvärdering av civilingenjörsutbildningen
hör ocks̊a till den senaste tidens verksamhet.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Inga närvarande.

2.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Inga närvarande.

3 Propositioner

3.1 Proposition ang̊aende stavfel i reglementet

VOrdf läser upp motionen med stadig stämma. F̊ar styrelsen till̊atelse att
korrigera stavfel i reglementet?
Kan man utöka propositionen till stadgarna ocks̊a fr̊agar Johan Suvanen,
han erkänner skamset att de inneh̊aller m̊anga stavfel d̊a han själv skrivit
dem.
Styrelsen beslutar att lägga till stadgarna till propositionen.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen med ovanst̊aende tillägg.

3.2 Proposition ang̊aende Idrottsnämndens rätt att deltaga
p̊a funq-gasquen

VOrdf läser ännu en g̊ang. Justering av röstlängd sker d̊a n̊agra personer till
dykt upp, 39 st röstberättigade närvarande.

Sektionen beslutar:
att propositionen bifalles.

Justeras:

Anna Hagman

3 Justeras:

Anders Fredholm
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3.3 Proposition ang̊aende AMG:s närvaro p̊a funq-gasquen

Gällande att sätta ett maxtak för AMG:s medlemmar till åtta personer.
Varför just åtta? Rimligt antal enligt Ambassadör Adam Trowald.

Sektionen beslutar:
att propositionen bifalles.

3.4 Proposition ang̊aende valberedningen

Är det ett problem med partiskhet i nuläget?
Kan man inte arbeta med andra poster än den som man vill kandidera till?
Diskussion följer. Har valberedningen delat upp postarbetet mellan sig? I
dagsläget finns inget skrivet men ju mindre valberedning desto mindre dis-
kussion kring de olika posterna.
Styrelsen stryker sats 1 i propositionen.

Diskussion om sats 2 följer. Sannolikheten ökar att styrelsen blir ett kom-
pisgäng. Propositionen m̊aste röstas igenom p̊a nästkommande möte ocks̊a.
Röstning sker.

Sektionen beslutar:
att bifalla propositionen med styrelsens ändring.

3.5 Proposition ang̊aende KOTA

Johan Ahlberg fr̊agar om ersättning för KOTA. De/denne f̊ar g̊a p̊a funqgas-
quen som ersättning. Svantesson berättar en rolig anekdot om pyntandet av
ett träd som tydligen kostat 80 000 kr, trädet allts̊a. Simon Lundberg tar
p̊a sig det ansvaret för sagda pyntning. Marcus Mellin mumlar att det var
minsann han som fick ta emot ett telefonsamtal medelst utskällning om 20
minuter ang̊aende pyntningen.
Att-satserna föresl̊as att röstas genom som klump. Röstning sker.

Sektionen beslutar:
att behandla att-satserna som klump.
att bifalla klumpen.

3.6 Proposition ang̊aende info-ansvarigs postbeskrivning

Stavfel i propositionen: tillgänglig istället för tillgängliga. Diskussion kring
förtydligande av kommunikationskanaler och hemsidans webbgrupp. Infoan-
svarig använder lämpliga kanaler s̊asom hemsida eller annat efter eget tycke
i situationen. Spela in film kanske är en metod. Blir webbgruppen en funk-
tionärsgrupp? Ja, det är tanken.
Syftet med gruppen är att Infoansvarig ska kunna be gruppen om hjälp d̊a
infoansvarigs eget webbkunnande inte är tillräckligt.

Justeras:
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Röstning följer.

Sektionen beslutar:
att bifalla propositionen.

Det åberopas matpaus, mötet återupptas 19.00

4 Motioner

Mötet återupptas efter ett stadigt m̊al fläskpannkaka med lingonk̊al, mat för
vinnare.

4.1 Motion ang̊aende namn p̊a sektionen

Motionärerna ombeds läsa motionen i kanon men avböjer. Suvanen tar en-
sam till ton. Fr̊aga kommer om fanan och om sektionens namn p̊a denna.
Nej, det gör det inte s̊a vi behöver inte köpa ny.
Vordf läser upp styrelsens utl̊atande och tillägger att fanan inte är ett pro-
blem med tanke p̊a föreg̊aende diskussion.
Simon tycker det är bra och att det finns grund för att ändra namn men att
MiT är en bra förkortning.
Oscar motsätter sig och har stött p̊a fr̊agan om informatik ing̊ar i utbild-
ningen, därför är det bra att ha informatik i namnet. Emelie säger att det
är ett samlingsnamn och ser inte bortfallet av informatik som ett problem.
Simon fr̊agar; varför ska man nämna ett smalt ämnesomr̊ade när man kan
läsa s̊a mycket?
Louise Anderberg: Varför inte använda medtek som förkortning? Bättre med
MiT d̊a begreppet äntligen börjar bli etablerat bland folk.
Enligt Adam tolkar företag det som att vi läser mer informatik än vad vi
faktiskt gör och att de i s̊a fall kan anlita en it-student. En komplicerande
faktor.
Stanislaw anser att enkelhet är en fördel.
Emelie och Cattis säger att vi läser ju faktiskt medicinsk teknik och att in-
formatik är en inriktning om man s̊a vill. Suvanen anser att ett namnbyte
är fördelaktigt p̊a sikt och att vi kan göra oss av med problemen att förklara
sig hos företag.
Oscar klargör att vid motion hos KF vid namnbyte endast innefattar nam-
net och inte förkortningen.
Röstning sker, klar majoritet för.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen.

Justeras:

Anna Hagman

5 Justeras:

Anders Fredholm
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4.2 Motion ang̊aende AMG

Adam läser upp motionen. Varför vill man välja ambassadör p̊a v̊aren? Man
f̊ar mer tid att sätta sig in i arbetet över sommaren. Innebär att den som
väljs idag sitter till i v̊ar.
Vordf läser upp styrelsens utl̊atande.
Debatt följer. Oscar Svantesson tycker det verkar lustigt att ändra mandat-
period men litar p̊a Adams omdöme.
Det kommer fram att det är en felskrivning i motionen, näringslivsgrupp-
sordförande ändras till Ordförande för Näringslivsgruppen med förkortning-
en ONG i att-sats 1.
Röstning sker.

Sektionen beslutar:
att bifalla motionen med ovanst̊aende ändring.

4.3 Motion ang̊aende hedersmedlemmar

Sofia Nordgren förklarar motionen i korta drag. Tanken att den röstas ige-
nom i sin helhet men det är inget krav.
Vad innebär det att vara hedersmedlem? Medlemskap i sektionen och när-
varorätt p̊a möten för all framtid, dock ingen rösträtt.
Debatt följer kring huruvida vilka som f̊ar vara hedersmedlemmar och en
eventuell inflation av dessa. Styrelsen vill ha en tydligare definition av vad
en hedersmedlem är. Oscar hävdar det som st̊ar i stadgarna gäller.
L̊ang diskussion kring rutiner och stadgar. Beskrivningen av motionärernas
arbete bör ocks̊a klargöras för de har gjort annat som väger tyngre för att
de ska bli hedersmedlemmar än det som nämns i motionen. Varför avsl̊as
motionen när en stadgeändring egentligen diskuteras, fr̊agar Oscar. Vilka
nominerar, vem bestämmer och vad avgör om en medlem är värdig heders-
medlemskap eller inte?
Simon anser att motionen bordläggs till rutiner finns. Suvanen undrar varför
inte stadgeändringar diskuterades p̊a föreg̊aende styrelsemöte?
En proposition om detta hade blivit ett hafsverk p̊a s̊a kort tid. Yrkanden
p̊a bordläggning föreligger, tillräcklig information om föreslagna hedersmed-
lemmar finns inte för att ta beslut.
Sofia säger att det är bra att diskussionen tas för att alla hedersmedlemmar
ströks för ca ett år sedan. Styrelsen ska gör ett bättre arbete i fr̊agan i fram-
tiden.

Motionärerna drar tillbaka motionen.

4.4 Motion ang̊aende ändring av styrelsens uppbyggnad

Sander Riedberg och Suvanen presenterar sig. Sander drar motionen sam-
manfattningsvis.

Justeras:
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Vad är det som tar tid i styrelsearbetet? Osmidigheten kring mötesarrange-
mang i och med att bl a lunchmöten ej kan h̊allas p̊a grund av att sektionen
är spridd över flera campus. Mer tid skall ges för funktionsarbete.
Förklaring kring Medulla. En större grupp för diskussion kring olika fr̊agor,
kommunikation är väldigt viktigt för att Medulla ska funka. Risk att det blir
rörigt vid byte av styrelse när alla i styrelsen är nya p̊a samma g̊ang. Bra
postbeskrivningar finns numera för att underlätta överlämningar.
Varför inte sitta p̊a kalender̊ar istället? D̊a är ju hela v̊aren till för stöd till
nya styret. Styrelsen läser sitt utl̊atande
Diskussion följer Simon: Gillar motionen, den är välskriven. Bra att hela
styret byts samtidigt. Maja Scherman: Bra med liten styrelse. Vill lägga till
ett förslag att Ordf och Sekreterare/VOrdf sitter tv̊a år för att underlätta
överg̊angen till nytt styre. Replik Suvanen: För mycket begärt att en student
ska sitta tv̊a år.
Oscar: Synd att exkludera FoF och SNO fr̊an det dagliga beslutstagandet.
Styrelse ska syssla med strategi och planering. Bra med en bred styrelse för
att fatta bra beslut. Kan man inte göra Medulla till en arbetsgrupp istället?
Erfarenheten och insikten i det dagliga arbetet hos de olika posterna g̊ar
förlorad. Replik: Inget som säger att ledamöterna inte har erfarenhet.
Diskussion om de olika posternas arbetsbörda.
En post som FoF har tre intensiva m̊anader men sen är det ganska lugnt.
ONG och QM har häcken full hela tiden.
Emelie h̊aller inte med om att erfarenhet g̊ar förlorad. Styrelsen har inte den
stora bestämmanderätt i alla fr̊agor som gör att de kan ta konstiga beslut
direkt. Ordf: Möten med Medulla kan ske oftare för att förbättra kommuni-
kation och insikt i styrelsearbetet.
Adam svamlar om sitt arbete med NLG och om att äta bullar p̊a styrelse-
möten. Själv jobbar han mycket med NLG men inte med s̊a mycket annat
regelrätt styrelsearbete.
Simon: Inputen fr̊an de olika posterna överskattas, bättre att ansvarsposter-
na f̊ar göra sitt arbete ifred. Yrkar p̊a att k̊arfullmäktige ska ing̊a i Medulla.
Oscar: Vad är det i styrelsearbetet som är jobbigt? Vad kommer det att
p̊averka om vi tar det här beslutet. Skönt att ha en styrelse med stor verk-
samhetsmässig bakgrund. Vi tog ju in SNO för ett par möten sen. Replik:
Den togs in för att SNO inte hade n̊agot forum att arbeta med. Ordf: Möten
anordnas s̊a att de berörda parterna kan närvara för att optimera arbetet i
fr̊agor som berör dom.
Suvanen: Man kan åstadkomma mycket med hängivna människor p̊a pos-
ter där de f̊ar fokusera p̊a det man brinner för. Herr Suvanen är ett riktigt
predikantämne med stadiga ordalag och handgester. Funkar det s̊a blir det
jättebra annars kan man g̊a tillbaka till funktionsstyrelse.
Sofia: elektro har m̊anga funktionsposter i deras styre. Det kan bli sv̊art att
f̊a folk att fylla poster med ledamöter. Det fanns en ledamot tidigare innan
ambassadörsposten men denne uträttade ingenting...
Maja: Med Medullas syfte s̊a kommer alla fr̊agor f̊a en bra beslutsbakgrund.
Sofia: Tror att man förlorar jättemycket p̊a att inte se konsekvenserna när

Justeras:
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man inte har insyn i exempelvis Qlubbmästeriet.
Anders Fredholm: Bra med ledamotsposter s̊a att man f̊ar en inblick i sty-
relsearbetet utan att vara rädd att ta p̊a sig för mycket.
Cattis: P̊a dagordningar kan man se vilka fr̊agor som behandlas eller f̊a en
inbjudan om det är en viss fr̊aga som en funktionspost behöver ge sin åsikt
i.
Emelie: Folk är inte dumma, viljan att f̊a saker att fungera kommer att över-
vinna eventuella dumheter.
Adam: Styrelsearbete är helt annorlunda nu mot när sektionen startades
med fem g̊anger fler studenter. En helt ny värld nu menar Adam, hans upp-
skattning av sektionens betydelse i universum känner inga gränser.
Sander: En ledamot kan b̊ade vara en person som är väldigt erfaren men
ocks̊a en ny som inte har erfarenhet om det rätta engagemanget finns.
Oscar: Okej om man inte vill ha en funktionsstyrelse men byte av mandat-
period? Open:s styrelse är t ex väldigt rörig.
Tilläggsyrkande: KF ska ing̊a i Medulla.
Röstning sker.

Sektionen beslutar:
att motionen bifalles med ändringarna i styrelsens utl̊atande samt att

KF ska ing̊a i PNS.

5 Högtidlig avtackning

Punkten tidigareläggs s̊a att Jill Rhodin äntligen kan f̊a sin medalj för sin
tid som QM i styrelsen, väntan har varit oändlig. Jill f̊ar sin medalj under
pompa och st̊at, varma omfamningar fr̊an b̊ade ordförande och sekreterare.
Sektionen jublar, glädjen enorm och stämningen p̊ataglig!

6 Mikron i Tolvan

Melker Hagelberg f̊ar ordet. P̊a kvällar och helger kan man inte värma mat
när Tolvan är bokad, det sitter elaka lappar uppe om att lokalen är bo-
kad och risken att man blir bortkörd överhängande. Kan man inte ställa en
mikro i entrén s̊a att man kan värma sin mat utan att störa?
Problemet är att folk inte respekterar bokningen utan springer in och stör
förklarar fröken QM, fr̊agar man snällt s̊a g̊ar det oftast bra men ibland gör
PR saker som är hemliga och det m̊aste man respektera.
Man kan ju skaffa access till nymble eller g̊a till V, där finns det ocks̊a ugnar.
Mikro i entrén och skynke om n̊at är hemligt, saken klar enligt Svantesson
den vise.
Vid lunch har man dock rätt att värma sin l̊ada. Slutligen, man ska respek-
tera de som gör saker i PR, folk kanske inte först̊ar hur mycket arbete det
innebär när man r̊addar n̊at evenemang i Tolvan.

Justeras:
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7 Grupp till Innovationsplatsen

Ordf presenterar Innovationsplatsen och Sandra Kraft som sitter i dito ar-
betsgrupp. Det ska byggas nytt hus i Flempan för bland annat ca 1000
studenter. I huset kommer dessutom Karolinska Universitetssjukhuset och
Life Science-företag finnas. Sandra vill veta vad studenterna vill, en diskus-
sionsgrupp hos MiT bör därför tillsättas.
Tolvan kommer vi f̊a ha kvar trots k̊arutrymme i nya huset. Personal kom-
mer flytta sina kontor. Inte s̊a stor skillnad för MiT, vi kommer kunna vara
i b̊ade Tolvan och i Flempan. KTH Haninge kommer flytta däremot, verk-
samheten där ska inhysas i nya huset.
Ju mer vi är med och p̊averkar desto bättre kommer vi f̊a det!
Stanislaw Bengtsson medverkar gärna i gruppen.

8 Val

8.1 Val av informationsansvarig

Louise Anderberg är nominerad. Beskrivning av postens åtaganden följer.
Röstning följer.
Louise röstas enhälligt till posten.

Sektionen beslutar:
att Louise är v̊ar nya infoansvarig.

8.2 Val av sekreterare

Sander förklarar valberedningens nominering och föresl̊ar
Malin Salomonsson.
Maja Scherman nominerar sig och presenterar sig själv. Har gjort mycket
styrelsearbete, bl a generalsekreterare och ledamot, satt senast som vice-
kassör. Tycker det är kul med styrelsearbete och är taggad p̊a att arbeta i
MiT:s styre.
Cattis nominerar Cecilia i ettan som tackar nej.
Diskussion följer.
Val genomförs.
Malin röstas till sekreterare med majoritet.

Sektionen beslutar:
att Malin är v̊ar nya sekreterare.

Justeras:
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8.3 Val av KOTA

Cecilia Fornstedt och Helga Brage nomineras, de godtar nomineringarna.
Diskussion följer.
Röstning sker.

Sektionen beslutar:
att behandla Cecilia och Helga som en klump.
att klumpen är sektionens nya KOTA.

8.4 Val av ambassadör

Suvanen presenterar Valberedningens förslag; Ludvig Vinasco Korsfeldt.
Klumpig men duktig enligt Emelie. Hennes föräldrar tycker han är hyvens.
Ludvig presenterar sig, g̊ar i 4:an och är taggad p̊a ambassadörsposten.
Han har dessutom klippt sig inför SM, cudos! Vad har Ludvig för ambitioner
med NLG? Ta gruppen till nästa niv̊a, knyta fler avtal etc.
Kommer Ludvig att ställa ut en micro i entrén om han bokar Tolvan p̊a
kvällen? Ja, troligtvis. Stort, anser sekretariatet.
Diskussion följer varp̊a val genomförs.
Ludvig röstas genom enhälligt till ambassadör eller ONG som det numera
heter.

Sektionen beslutar:
att Ludvig är v̊ar nya ONG.

8.5 Val av FoF

Nina Jansson Bertheussen är nominerad av Valberedningen. Maja nomine-
rar sig själv.
Nina presenterar sig, hon g̊ar i tv̊aan och var fadder det här året. Jobbat p̊a
skola, erfarenhet av vilsna barn och roliga lekar. Vid h̊altimme i en eventuell
mottagning föresl̊ar hon kurragömma som tidsfördriv.
Maja tillägger till sin tidigare presentation att hon g̊ar HING-ettan. Erfaren-
hetsmässigt har hon varit aktivitetsansvarig p̊a ett event för 1500 personer.
Hon promotar improvisationsteater som sysselsättning vid tidigare nämnda
h̊altimme i mottagningen.
Diskussion följer.

Justering av röstlängden varp̊a val genomförs. Nina röstas med majoritet
till ny FoF.

Sektionen beslutar:
att Nina är v̊ar nya FoF.

Justeras:
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10 Justeras:

Anders Fredholm
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8.6 Val av Sn̊alFoF

Elin Nygren Wåhlin nomineras av Valberedningen. Maja tycker att den här
posten ocks̊a verkar intressant och nominerar sig själv.
Elin presenterar sig, var fadder i år och vill driva arbetet vidare med mot-
tagningen.
Maja presenterar sina ekonomierfarenheter som kan komma väl till pass som
Sn̊alFoF.
val genomförs. Elin röstas med majoritet till Sn̊alFoF.

Sektionen beslutar:
att Elin är v̊ar nya Sn̊alFoF.

8.7 Val av Qlubbmästare

Anna Larsson nomineras av Valberedningen. Hon älskar att justera protokoll
säger hon spontant. Trevligt säger sekretariatet. Månadspub var 3:e vecka
är p̊a g̊ang annonserar hon till sektionens glädje. Val genomförs och Anna
röstas enhälligt till QM.

Sektionen beslutar:
att Anna är v̊ar nya QM.

8.8 Val av Idrottsnämndsordförande

Valberedningen nominerar Anders Johansson.
Anders presenterar sig. Han tycker om m̊anga olika saker, har provat i prin-
cip allt utom stövelkastning. Anordnar bl a LAN i sin LAN-förening med ca
250 deltagare.
Diskussion följer.
Anders väljs enhälligt till Idrottsnämndsordförande.

Sektionen beslutar:
att Anders är v̊ar nya Idrottsnämndsordförande.

8.9 Val av THS valnämndsrepresentant

Simon presenterar tjänsten. Man övervakar KF-val som sker elektroniskt nu-
mera. VOrdf har ocks̊a varit representant tidigare, hon nomineras igen och
godtar.
Mia väljs enhälligt till posten.

Sektionen beslutar:
att Mia är v̊ar nya valnämndsrepresentant för THS.

Justeras:

Anna Hagman

11 Justeras:

Anders Fredholm
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8.10 Val av fanbärare

Ärofylld post d̊a man representerar sin sektion i officiella sammanhang s̊asom
nobelfesten. Vice fanbärare skall röstas fram d̊a vice fanbärare fr̊an föreg̊a-
ende år nu är ordinarie fanbärare per automatik.
Ordf läser upp styrelsens nominering. Johan Suvanen godtar nomineringen.
Diskussion följer. Ska Suvanen åka tillbaka fr̊an Singapore om ordinarie fan-
bärare inte kan utföra sitt arbete? Det brukar ordna sig, alltid n̊agon fanbä-
rare emeritus som kan annars.
Johan Suvanen väljs enhälligt till sektionens vice fanbärare.

Sektionen beslutar:
att Johan Suvanen är v̊ar nya vice fanbärare.

9 Övriga fr̊agor

Adam promotar Medica-mässan i Dusseldorf, man f̊ar dock betala biljetten
själv; ca 1500 + resa.

10 Publicering

Inga röstantal ska publiceras men i övrigt kan allt publiceras.

11 Nästkommande möte

Mars-april 2013 annonserar Ordf.

12 Mötets högtidliga avslutande

Ordf avslutar högtidligt sitt andra SM som ordförande kl 22.37, säsongsre-
kord.

Vid protokollet Justeras

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Tonima Afroze
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Anna Hagman

12 Justeras:

Anders Fredholm


