
Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 10 april

Protokoll fört vid:

Sektionen för Medicinsk

informatik och Teknik

Sektionsmöte

Onsdagen den 10/4

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Klockan 16.31 bestämmer sig fröken ordförande för att inleda mötet.

1.2 Val av mötesordförande

Sektionen beslutar att välja Tonima Afroze till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sektionen beslutar att välja Malin Salomonsson till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Helga Brage och Anna Hagman väljs till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Efter 3 försök räknas röstlängden till 24 personer.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sektionen beslutar att välja Rebecka Nilsson Hall och Anna Hagman till ju-
sterare utöver Ordf som alltid justerar sektionsmötesprotokoll. Datum sätts
till onsdag 24:e april.

1.7 Godkännande av dagordning

Tonima vill efter 3.7 lägga till Proposition i ändring av reglemente. Förslag
godkännes, kallas härmed punkt 3.8.
Motioner om namnbyte samt styrelseuppbyggnad läggs till.
Högtidlig avtackning tas bort fr̊an dagordningen, ty ingen finnes att avtacka.
Punkt 5.8 ska bytas till Ordförande för NLG.
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Sektionen beslutar:
att godkänna dagordningen med ovanst̊aende justeringar.

1.8 Adjungeringar

Tv̊a THS-representanter, löst elektrofolk samt en icke-sektionsmedlem f̊ar
närvaro- samt yttranderätt.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Fröken ordförande tar till orda och tackar för förtroendet under det g̊angna
året. Hon berättar lite av det som styret genomfört - startat ett nyhets-
brev, haft en lyckad MedTech-evening, sett till att hemsidan uppdateras
mer frekventsamt facebook-grupp, börjat bygga MiT-skylt till Tolvan, har
haft middag med kansliet p̊a STH för att förbättra kontakten, har inlett
lunchmöten mellan ordföranden och STH:s skolchef vilket bl.a. lett till att
sektionshemsidan nu finns länkad p̊a STH:s hemsida, alumnigrupp p̊a Lin-
kedIn startad samt en seminariedag med CV-granskning och workshops är
i pipen.

Fröken Anna QM presenterar sig. Berättar att v̊arbalen är sluts̊ald. Vill
p̊aminna om 28 april - Sillis i lilla/(Stora?)gasque.
Vidare p̊apekar hon att MiT snart fyller 5 år. FEEEST! Vill folk engagera
sig är det bara att prata med Anna som självutnämnt är ansvarig för eve-
nemanget.

2.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Sandra Kraft berättar om Innovationsplatsen. Kommer ligga vid Huddinge
sjukhus, mittemot Pulsen. Arkitekter ritar nu varp̊a ritningar ska lämnas
in för ansökan om bygglov osv osv.. 2020 bör det väl va klart, dock väldigt
oklart om detta stämmer. Johan Ahlberg fr̊agar om den finns möjlighet att
f̊a se ritningarna. Dessa finns ej ännu, s̊a det kan bli sv̊art. Just nu diskute-
ras ämnet Ljusg̊ard eller icke ljusg̊ard? Vi f̊ar se hur det blir med den saken...

2.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Sebastian (kommunikationschef) och Emilia (utbildningsinflytande) presen-
terar sig. De berättar att det är val till ledningsgrupp ikväll samt imorgon.
Detta sker i Gröten klockan 18:00. Alla är väldigt välkomna.
Internationell fadder sökes av THS international. Asbra med 0,2 extrapoäng
till snittet. SÖK!
Studeranderepresentanter till organ p̊a centrala KTH sökes. P̊a hemsidan
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finns inlägg om vilka poster som finns.
Vi ska välja ny rektor - utfr̊agning ska genomföras. Fr̊agor samlas in i THS:s
bl̊a l̊ada. Det är ej officiellt kring rektorskandidater men det har troligtvis
kommit in fler nomineringar.

2.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Inga representanter har behagat infinna sig denna afton.

3 Propositioner

3.1 Proposition ang̊aende valberedningen I

Mia presenterar propositionen. Ingen diskussion följer. N̊agon sektionsmed-
lem yttrar att de fortfarande tycker det är en bra idé.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen.

3.2 Proposition ang̊aende valberedningen II

Emmy undrar om ändring. Fr̊an stadgar till reglemente, svarar Mia.
Karin undrar över uttrycket jobbar aktivt. Luddigt - vad innebär det? Emelie
har sv̊art att tänka sig vad det ska st̊a istället. Mia läser upp vad det st̊ar i
dagsläget. Fr̊agor utreds. Sander ifr̊agasätter hur mycket uttrycket egentli-
gen tillför. Finns det andra sätt att f̊a fram syftet? Ändring i sista att-satsen:
aktivt söka upp kandidater samt nominera dessa.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen med ovanst̊aende ändring.

3.3 Proposition ang̊aende parlamentariker

Styrelsen vill lägga över parlamentarikerrollen p̊a revisorerna istället. San-
der anser att ansvaret kan vara farligt att dela ut till revisorerna. Kan ge för
mycket makt. De personerna kan p̊averka ett helt styrelsemöte. Mia anser
att omfördelningen inte ger den ene eller andre mer makt än innan. Å andra
sidan bra idé - vi har revisorer, vi har ingen parlamentariker.

Sektionen beslutar:

att propositionen bifalles.
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3.4 Proposition ang̊aende Webmaster

Web master ska införas och bilda grupp som tar hand om hemsidan. Inga
fr̊agor. Ingen diskussion.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen enhälligt.

3.5 Proposition ang̊aende alumnimedlemmar

Man ska inte f̊a köpa sig rättigheter att f̊a samma privilegier som heders-
medlem. Fr̊aglöst, ingen diskussion. Adam tycker det är en fantastiskt bra
ändring - nuvarande system är idiotiskt.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen.

3.6 Proposition ang̊aende hedersmedlemmar

Ingen av motionärerna är här. Johan Ahlberg vill föresl̊a motförslag - att bli
hedersmedlem borde röstas igenom p̊a tv̊a p̊aföljande sektionsmöten. Eme-
lie Rosén är emot detta förslag. Blir bara segdraget. Johan tänker sig att
personen kanske har gjort n̊agot bra under en väldigt kort tid innan mötet
vilket kan väga in i personers röstande. Man ska anse att personen förtjä-
nar hedersmedlemsskapet även ett halv̊ar senare. Anders Johansson h̊aller
med Ahlbergs förslag. Kan vara bra att ha längre tid p̊a sig att fundera.
Nina p̊apekar att propositionen säger att styrelsen gör ett utl̊atande innan
personen presenteras p̊a SM. Vill styrelsen göra ett utl̊atande som är med
nomineringen bör inte tv̊a möten behövas. Sander, Anna och Rebecka h̊aller
med. Nominering till hedersmedlemsskap sker inte av en slump.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen med ändringen att hedersmedlem inte längre
f̊ar studera p̊a grundutbildning p̊a KTH.

3.7 Proposition ang̊aende ändringar i stadgarna

Anna yrkar p̊a streck i debatt. Vidare till beslut. Emelie yrkar p̊a sluten
votering.
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Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen med klar majoritet.

3.8 Proposition ang̊aende ändringar i reglementet

Mia läser den vackra propositionen med stadig stämma. L̊ang väntetid. Folk
skruvar p̊a sig. Hungriga. Sander tycker det l̊ater bra. Sluten votering.

Sektionen beslutar:

att bifalla propositionen.

4 Motioner

4.1 Motion ang̊aende styrelsens uppbyggnad

Tas nu upp för andra g̊angen, d̊a det är en ändring i stadgarna som ska
genomföras. Ingen diskussion sker.

Sektionen beslutar:

att bifalla motionen.

4.2 Motion ang̊aende namnbyte p̊a sektionen

Förslag om byte fr̊an Sektionen för Medicinsk informatik och teknik till Sek-
tionen för Medicinsk teknik. Om vi bifaller kan namnändring ske 2:a maj.
Ska vi byta förkortning? MT fult. Unge herr Trowald tycker att vi ska ha en
förkortning som förkortar v̊art namn, inte v̊art historiska namn. Emelie är
extremt emot, historia, anekdot, förlust för oss alla!! Jacob ändrar hastigt
sin åsikt. Bifall.

Sektionen beslutar:

att bifalla motionen.

Middagsbreak till allas glädje. Tacos inmundigas med stor aptit.

5 Val

Poster i styrelsen Det bestäms att posterna som vi redan har nomi-
nerade kandidater till röstas igenom först.
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5.1 Val av Ordförande

Valberedningen representeras av Karin. Hon presenterar Sander Ried-
berg som kandidat.
Har förklarar att han vill utöka samarbetet mellan styrelsen och NLG.
Den genomröstade motionen om styrelsens uppbyggnad vill han gärna
vara med och leda under uppbyggnaden. Han vill marknadsföra sek-
tionen internt p̊a KTH genom exempelvis ordf-r̊ad, samarbeten med
andra sektioner mm. Rebecka undrar hur man ska locka folk in i sek-
tionslivet. Sander vill visa att det är roligt - ingen större uppoffring att
tvingas g̊a p̊a en fest. Anna Larsson undrar hur det känns att inte ha
Suvanens högra hand i bastun. Känns okej för Sander. Han f̊ar ju en
ny. Anna Hagman godkänner detta. Vidare förklarar ordförandekan-
didaten att han vill förstärka och utveckla samarbetet med Elektro.
Internationell verksamhet? Outforskad mark med möjligheter. ”jag är
ganska internationell - man har ju vart där”. Oklart vad som menas
med detta.
Ny röstlängd: 23 personer.
Sander röstas med klar majoritet till ordförande.

Sektionen beslutar:

att Sander är v̊ar nya ordförande.

5.2 Val av Vice Ordförande

Valberedningen presenterar Emelie Rosén. Emelie är b̊ade höger och
vänsterhänt s̊a bastulivet blir inget problem. Emelie har suttit i sty-
relsen i ett år nu - är erfarenheten själv. Hon tycker gruppdynamik är
viktigt. Sl̊ar ett slag för NLG. Tror att hon skulle klara av att väljas
till kassör samma mandatperiod. Emelie röstas enhälligt till vice ord-
förande.

Sektionen beslutar:

att Emelie är v̊ar nya vice ordförande.

5.3 Val av Kassör

Ander Johansson berättar att Stanislaw Bengtsson i sin bortavaro god-
tar nomineringen till kassör. Emelie väljer att kandidera för andra året
i rad. Hon känner att rutin och kunskap inom ämnet är viktigt. Nina
funderar p̊a om vakantsättning av posten fram till budget-SM kan vara
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en idé.
Röstlängd justeras till 19 personer.

Sektionen beslutar:

att Emelie för andra året i rad blir vald till kassör.

5.4 Val av Sekreterare

Valberedningen presenterar Helga Brage. Ingen erfarenhet, men intres-
serad av att lära sig. Sitter i KOTA för närvarande. Vill lära sig LaTeX
samt är taggad p̊a THS International. Louise beskriver Helga som ord-
hitler - l̊ater betryggande anser sekretariatet.

Sektionen beslutar:

att Helga är v̊ar nya sekreterare.

5.5 Val av informationsansvarig

Sittande info-ansvarig Louise Anderberg nomineras av valberedningen.
Ingen ifr̊agasätter n̊agot. Hyllning under diskussionen - Louise är ka-
non!
Enhälligt bifall.

Sektionen beslutar:

att Louise röstas till infoansvarig.

5.6 Val av Ledamöter

Johan Suvanen p̊a länk fr̊an Singapore visas upp p̊a Karins dator. Vi-
dare nomineras även Rebecka Nilsson Hall.
Johan framh̊aller att han skulle passa i styrelsen, d̊a han skickat in
motionen om ändring p̊a styrelseuppbyggnad och gärna vill implemen-
tera denna. Han tror sig kunna klara av att inte sitta som ordförande
- Sander bör klara av att sätta honom p̊a plats.
Rebecka presenterar sig. Har suttit som info-ansvarig tidigare. Tror hon
nu kan bidra p̊a ett bra sätt genom denna post. Brinner för att övertyga
folk om att det är kul att frivilligt göra saker för sektionen.
Sektionsmötet röstar att Johan ska klä p̊a sig. Han hänger mycket ly-
digt en skjorta för bröstkorgen.
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Sektionsmöte Medicinsk informatik och Teknik 10 april

Sektionen beslutar:

att Johan och Rebecka är v̊ara nya ledamöter.

Mia åberopar konstpaus för att leka lek med godissnören (och banan
för gluten-Jacob). Topptrion blir Johansson, Vinasco Korsfeldt samt
Rosén. Grattis!

Poster i PNS

5.7 Val av Studienämndsordförande

Anders Johansson presenteras. Har suttit i studienämnden i tv̊a år, vil-
ket bl.a. bidragit till att en av v̊ara föreläsare g̊att fr̊an att ha m̊anga
förbättringsomr̊aden till att nu kunna anses vara mycket bra. Han kän-
ner att arbetet gör skillnad. Vill gärna driva vidare de ideér som kom-
mit upp under året med Ida. Emelie undrar om Anders har n̊an tak-
tik att locka representanter. Mer marknadsföring - i dagsläget enbart
fake-föreläsningen. Han anser att de behöver visa sig under en längre
tidsperiod, exempelvis synas under mottagningen. Skapa inblick genom
att berätta om arbetet p̊a hemsidan, öppen kommunikation. Vill ha bra
korrespondens med föreläsarna, d̊a han verkligen är övertygad om att
det höjer kvalitén p̊a undervisningen. Viss ekonomisk ersättning för de
som engagerar sig kommer locka ocks̊a. Anders ser gärna ett samarbete
med gruppen som sätter ihop kurser till relevanta masterprogram.
Anders finnes vald med enhällig majoritet.

Sektionen beslutar:

att Anders är v̊ar nya studienämndsordförande.

5.8 Val av Näringslivsordförande

Karin Nilsson och Anna Hagman kandiderar. Karin presenterar sig
först. Hon berättar att hon har funderat mycket p̊a vad hon vill se
för förändringar i NLG. Karins erfarenhet är 12 års heltidsarbete. Vet
vad ledarskap innebär. Vill engagera NLG mer samt skapa fler företags-
kontakter. Vill göra sektionen mer känd hos företag, men även internt
inom KTH. Riktlinjer och struktur. Införa ett postsystem, en MedTech-
eveningpost, en ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig. Hemsida som
uppdateras frekvent. Fler möten - en g̊ang i m̊anaden för att ständigt
h̊alla alla informerade och uppdaterade p̊a allt som sker. Karin vill
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gärna införa ett samarbete med Siemens. Detta d̊a de anställer m̊anga
nyexaminerade, vilket s̊a klart är viktigt för oss. Karin tror att hon
är bättre än Anna d̊a hon har mer erfarenhet, sämre pga n̊agot hett
temperament.

Anna presenterar sig. Hon har suttit med sedan oktober och varit del-
aktig i allt sedan dess. Älskar arbetet. Hon vill informera sektionen
bättre om gruppens m̊al och möjligheter, sprida namnet mot företag
samt inom KTH. Fortsätta i Ludvigs sp̊ar. Anna vill utvärdera nuva-
rande stuktur och sedan utveckla det. Dela ut uppgifter inom gruppen.
All den tid och arbete som Anna kommer behöva lägga p̊a detta är hon
beredd att göra - det är kul. Förstahandsprioritering. Vill inte säga var-
för hon vore bättre eller sämre än Karin. Att lyckas f̊a tid med Sander
blir inga problem - de f̊ar hitta tid p̊a föreläsningarna... eller n̊at. Vi
som g̊ar i samma klass som dessa tv̊a finner idén n̊agot skrämmande.
Diskussion p̊ag̊ar länge. B̊ada kandidaterna verkar mycket vettiga. Lud-
vig tror att Karin är bra för att hon är gammal. Anna för att hon har
varit med längre.
Röstlängd justeras till 24 personer.
Karin Nilsson röstas till ordförande med magic number.

Sektionen beslutar:

att Karin är v̊ar nya ordförande för näringslivsgruppen.

5.9 Val av Qlubbmästare

Wolfgang Amadeus Kant nomineras av sittande QM. När KM väljs p̊a
elektros styrelse (och visar sig vara en MiT:are) väljs ocks̊a denna till
QM. Förslaget om att vakantsätta QM bifalles.

Sektionen beslutar:

att vakantsätta posten.

Funktionärsposter

5.10 Val av Webmaster

Jacob nomineras men godtar icke.
Emelie nominerar Emmy Damberg till Webmaster. Hon godtar nomi-
neringen. Skötte mottagningsbloggen i höstas. Det hon inte kan lösa
själv lovar hon att Gustav Larson kommer fixa.
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Emmy är vald med enhällig majoritet.

Sektionen beslutar:

att Emmy är v̊ar nya Webmaster.

5.11 Val av Snövaran

Louise nominerar Linnea Emilsson. Linnea godtar nomineringen. Hon
berättar att hon gillar att åka skidor, resa, planera, festa. Skulle tycka
det var roligt att anordna Åre-resan. Lovar att vara bättre p̊a att infor-
mera än vad Jacob och Johan var. Linnea väljs med enhällig sektionsmötes-
röst.

Sektionen beslutar:

att Linnea är v̊ar nya snövaran.

5.12 Val av Jämställdhetsansvarig

Byter namn till jämlikhetsansvarig enligt tidigare genomröstad propo-
sition. Valberedningen nominerar Jie Yu Wang. Gillar att ta kontakt
med folk och att kommunicera. Är hjälpsam och vill ställa upp för folk
som utsatts för n̊agot. Vill gärna samarbeta med studienämnden och
informationsansvarig för att folk ska ha koll p̊a att hon finns. Jie Yu
röstas enhälligt till jämlikhetsansvarig.

Sektionen beslutar:

att Jie Yu är v̊ar nya jämlikhetsansvarig.

5.13 Val av Valberedning

Tonima Afroze, Jacob Trowald, Jie Yu Wang, Sofia Svensson och Anna
Larsson nomineras.
Tonima: har koll p̊a vad poster gör. Kommer inte vara här under v̊ar-
terminen - men man kan göra mycket p̊a en dator. Kommunikation
viktigt. Skulle kunna göra afficher samt diskutera saker p̊a facebook.
Vill införa ikoner p̊a hemsidan som beskriver postens innebörd. Enga-
gera folk som inte varit engagerade tidigare.
Jacob: Kommer jobba aktivt, d̊a han m̊aste detta. Kommer göra ett
bra jobb med att sprida ordet, t.ex. sätta upp lappar. Kanske starta

Justeras:

Anna Hagman

10 Justeras:

Rebecka Nilsson Hall
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facebook-grupp. Tar tillbaka uttalandet, d̊a han ej vet hur man gör
detta. Kan trolla fram kandidater.
Jie Yu: är intresserad av att locka folk att söka poster. Hon har själv
inte varit med förut men blev övertygad om att g̊a p̊a sektionsmötet,
s̊a hon vet hur man kan g̊a vill väga för att övertyga folk.
Sofia: berättar att hon tycker det är viktigt att hitta folk till alla
poster, förklara för sina klasskompisar vad posterna innebär samt in-
tressera folk för sektionen.
Anna: tror att hon skulle kunna jaga p̊a folk att bli irriterade och till
slut ge med sig. De har internet p̊a Island s̊a hon kan arbeta därifr̊an.
De fem röstas till klump. Klumpen röstas till valberedning.

Sektionen beslutar:

att Tonima, Jacob, Jie Yu, Sofia samt Anna är v̊ar nya valbered-
ning.

5.14 Val av Revisorer

När n̊agon nominerar Simon förklarar han först vänligt men bestämt
att han inte vill. N̊agra minuter senare nominerar han sig själv. Anders
Johansson nominerar Johan Ahlberg. Han godtar nomineringen.
Simon har koll, Johan är ordentlig.
Pojkarna behandlas som klump och röstas till revisorer.

Sektionen beslutar:

att Simon och Johan är v̊ara nya revisorer.

6 Övriga fr̊agor

Emelie Rosén har som förslag att frivilliga masterstudenter skulle kun-
na anmäla sig som mentorer till blivande masterstudenter. Att tillhan-
dah̊alla n̊agon sorts lista till vilsna individer, där folk som g̊ar olika
inriktningar kan berätta ups and downs med sin masterinriktning. Si-
mot tycker att en presentation med dessa vore en bra idé. Lista kan
sammanställas p̊a hemsidan.

7 Publicering

Allt kan publiceras.
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8 Nästkommande möte

Budget-SM med ny styrelse i maj.

9 Mötets högtidliga avslutande

Sluten votering kring huruvida vi behagar avsluta mötet eller ej. N̊agra
röstar emot, men majoritet för att avsluta finnes klockan 21.02. God
natt!

Vid protokollet Justeras

Malin Salomonsson
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Tonima Afroze
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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