
Sektionsmöte Medicinsk Teknik 16 maj

Protokoll fört vid:

Sektionen för Medicinsk

Teknik

Sektionsmöte

Torsdagen den 16/5

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppande

Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38.

1.2 Val av mötesordförande

Sander Riedberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Helga Brage väljs.

1.4 Val av rösträknare

Mia Palmqvist och Anna Larsson.

1.5 Justering av röstlängd

Damerna verkar ha lite sv̊art för det här med att räkna, men till slut kon-
stateras det att 15 sektionsmedlemmar finns p̊a plats.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Rebecka Nilsson Hall och Louise Anderberg justerar. Färdigt om senast tv̊a
veckor fr̊an och med dagens datum.

1.7 Godkännande av dagordning

Styrelsen vill lägga till en motion som har kommit in efter motionsstopp.
Punkten Motion ang̊aende Frequensnormal läggs till efter punkten Sektio-
nens visioner och m̊al och blir s̊aledes nummer 6. Alla punkter därefter
byter nummer. Nina har en övrig fr̊aga. Eftersom den rör budgeten kommer
den att diskuteras under den punkten. Dagordningen godkänns med sina
ändringar.

Justeras:

Rebecka Nilsson Hall

1 Justeras:

Louise Anderberg
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1.8 Adjungeringar

Elektro-folket f̊ar närvaro- och yttranderätt.

1.9 Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Louise inleder med att dela ut priset i gissa-kakan-tävlingen som p̊ag̊att p̊a
Facebook tidigare i veckan. Nina och Stanislaw blir b̊ada lyckliga vinnare av
varsin fantastiskt god morots-cupcake.
Styrelsen visar upp sektionens nya logga som har tagits fram i samband med
namnbytet. Sander riktar ett tack till Jacob Trowald som har fixat.
Herr ordförande informerar om att undertecknad har bestämt sig för att
hoppa av studierna och att det därmed behövs en ny sekreterare.
Slutligen berättar Sander att ett ordentligt möte med PNS kommer att h̊al-
las i höst.

Här hänger sig datorn och undertecknad hinner drabbas av lätt panik innan
Emelie tar tag i saken och startar om datorn p̊a det fula sättet.
Mötet fortsätter.

2.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Anna Larsson berättar att Nina Jansson Bertheussen har valts till ny klubb-
mästare. Hon informerar ocks̊a om att årets sista tentapub kommer att h̊allas
den 25 maj klockan 20 tillsammans med Kemi.

2.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen närvarande.

2.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen närvarande.

3 Budget

Emelie g̊ar igenom budgeten och beskriver vad de olika rubrikerna innebär.
Det är en försiktig budget som kan uppdateras i höst, vill man önska vad
som ska ing̊a under medlemsmotivation g̊ar det bra.

Nina föresl̊ar att vi ska subventionera n0llegasque-biljetterna för de ny-
antagna. Elektro lägger i dagsläget en viss summa för nyantagna p̊a b̊ade

Justeras:

Rebecka Nilsson Hall

2 Justeras:
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E och MiT, vi borde ocks̊a bidra, även om vi inte har utrymme att lägga
lika mycket. Mötet diskuterar fr̊agan och de flesta är positivt inställda till
förslaget. Eftersom vi har problem med att f̊a fler sektionsaktiva kan det
vara bra att satsa pengar p̊a mottagningen eftersom den bidrar till att f̊a
folk intresserade. Jacob p̊apekar att n0llegasquen är en av de största hän-
delserna under mottagningen och att det är tr̊akigt att m̊anga inte kan g̊a
för att det är för dyrt. Mötet har lyckats övertala en tidigare skeptisk kassör
som föresl̊ar att 3000 kronor flyttas fr̊an medlemsmotivation till mottagning.
Mötet g̊ar till beslut.

Sektionen beslutar:

att godkänna budgeten med ovanst̊aende ändring.

4 Val av firmatecknare

Skulle ha gjorts direkt när den nya styrelsen valdes, men s̊a blev det inte.
Sander och Emelie ska väljas för att styrelsen ska kunna betala saker och
ting. G̊ar till val.

Sektionen beslutar:

att Sander Riedberg och Emelie Rosén väljs var för sig som firmateck-
nare.

5 Sektionens visioner och m̊al

Sander och Emelie läser upp de visioner och m̊al som styrelsen kommit fram
till.
Sandra har pratat med folk fr̊an Haninge eftersom vi kommer att dela lokal
med dem, en gemensam sittning kom p̊a tal, och Sandra undrar om det är
n̊agot vi kan lägga till. Emelie p̊apekar att vi borde fokusera p̊a oss själva
först eftersom vi knappt kan f̊a ihop tillräckligt med folk till ett sektionsmö-
te. Sandra tycker i alla fall att alla kan klura p̊a idén.
N̊agra övriga kommentarer om dokumentet dyker inte upp, s̊a mötet g̊ar till
beslut.

Sektionen beslutar:

att dokumentet med sektionens visioner och m̊al godkänns.

6 Motion ang̊aende Frequensnormal

Anna presenterar sin motion. Värmländska! utbrister Jacob. Anna lovar att
göra sitt bästa.

Justeras:

Rebecka Nilsson Hall

3 Justeras:

Louise Anderberg
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Fredrik p̊apekar att sektionens frequensnormal redan har ett annat namn:
defibrillator. Anna gör ett ändringsyrkande, p̊a alla ställen där det st̊ar fre-
quensnormal ska det istället st̊a defibrillator. Viss förvirring kring när man
ska säga Hurra! leder till att Anna f̊ar göra ytterligare ett ändringsyrkande,
man ska bara säga hurra en g̊ang om motionen röstas igenom.

Motionen har diskuterats klart och mötet g̊ar till beslut. Man röstar
om att behandla att-satser och ändringar som en klump. Herr Trowald den
yngre vill ha votering, och efter tre försök lyckas mötets rösträknare att f̊a
samma resultat.

Sektionen beslutar:

att behandla att-satser och ändringar som en klump.
att rösta igenom klumpen.

Anna blir alldeles till sig d̊a hon tror att beslutet innebär att styrelsen nu
ska stämma upp i s̊ang. Men ingenstans st̊ar det att detta ska ske p̊a dagens
möte, s̊a Sander föresl̊ar istället att alla ska sjunga, ledda av den tillträdande
defibrillatorn. Efter en trevande start d̊a Anna verkar ha glömt bort början
av texten, sprider sig änglas̊angen i lokalen.
Förtrollningen bryts när Anna kommer av sig.

7 Övriga fr̊agor

Nina undrar om hon m̊aste väljas till QM, men Sander meddelar att enligt
förra SM är hon redan vald.

Mia tycker att Anna borde jobba under mottagningen eftersom Nina
kommer att vara upptagen. Anna svarar att hon kan hjälpa till men att hon
d̊a inte tänker jobba p̊a n0llegasquen.

8 Publicering

Allt kan publiceras.

9 Nästkommande möte

Höst-SM kommer att h̊allas när nästa termin har börjat. D̊a ska bland annat
ansvarsfrihet för förra styrelsen röstas igenom.

Justeras:
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Louise Anderberg
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10 Mötets högtidliga avslutande

Det kanske snabbaste sektionsmötet genom tiderna avlutas efter exakt en
timma, klockan 17.38.

Vid protokollet Justeras

Helga Brage
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Sander Riedberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Rebecka Nilsson Hall

5 Justeras:

Louise Anderberg


