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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
Sektionsmöte numero tre
Måndagen den 25/11 2013, kl 17:29:39
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Sander Riedberg öppnar mötet exakt 17.36 det vill säga,
n̊agra minuter sent.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande Sektionsordförande väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Den sittande sekreteraren Emma Danell Lindström väljs till mötessekrete-
rare.

1.4 Val av rösträknare

Herr Ledamot Johan Suvanen anmäler sig frivilligt som rösträknare vilket
även Fröken Nina Jansson Bertheussen gör varp̊a dessa väljs till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Rösträknarna sätts genast i arbete och misslyckas p̊a första försöket, men p̊a
försök nummer tv̊a lyckas Herr Suvanen och Fröken Bertheussen fastställa
röstlängden till 18. Herr Ordförande pustar ut och konstaterar att röstländen
är över 15 vilket innebär att mötet kan fortsätta.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

När justeringspersonerna ska väljas anmäler sig Fröken Informationsansva-
rig även känd som Fröken Louise Anderberg frivillig vilket även Herr Jacob
Trowald mer eller mindre gör. Justeringspersonerna väljs i klump och juste-
ringsdatumet sätts till Måndag den 9 december 2013 efter Konsult-Annas
r̊adgivning.

Justeras:

Louise Anderberg

1 Justeras:

Jacob Trowald



November-SM MEDICINSK TEKNIK 25 November

1.7 Godkännande av dagordning

Herr Ordförande yrkar p̊a mat när det passar, speciellt som stämningen
skulle bli lite stel, vilket godkänns. Konsult-Anna har en punkt att ta upp
men anser sig inte vara en funktionär, sektionen beslutar d̊a att hon är en
sunktionär och kan vidare bli benämnd som Sunk-Anna. Punkten fr̊agor till
sunktionärer och sunktionärer informerar läggs därför till efter punkt 3.2
och kort där efter godkänns dagordningen.

1.8 Adjungeringar

Efter en liten diskussion f̊ar tillsist samtliga medlemmar ur Konglig Elektro-
sektionen närvaro- samt yttranderätt, dessa ges ocks̊a ”kram-rätt”.

2 Mötets behöriga utlysande

Sekreteraren och Herr Riedberg anser att ”Ja, vi har kallat i tid.” Vilket
ingen tycks ha n̊agot att säga emot.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Ordförande tar ton och informerar om THS orginations struktur kan
komma att förändras. Det kommer att ske en sektionsrokad, detta för att
göra det bättre. Det finns s̊a m̊anga sm̊a och stora sektioner, bas̊aret och
utlänska studenter osv. Herr Riedberg meddelar att det g̊ar att vara med
och p̊averka för den som vill det, innan han g̊ar vidare till nästa punkt.

Herr Ordförande informerar vidare att ISH kommer att flytta sin verksam-
het in till KTH och Flemingsberg men att detta kommer att tas upp senare
under punkten Diskussion, Ingenjörssektionen Haninge - deras och v̊aran
framtid.

Fröken Ledamot Rebecka Hall ställer sig sedan ivrigt upp och hetsar alla
till att rösta ut en av bondens potentiella fruar. Bonde-söker-fru-kalendern
är styrelsens senaste p̊ahitt och alla är lika spända som bonden själv p̊a att
f̊a veta resultatet, som kommer att avslöjas i slutet av mötet. Fröken Hall
tipsar om att det inte finns n̊agon gräns över hur m̊anga g̊anger man f̊ar
rösta.

Herr Ordörandet tar åter ordet och berättar att styrelsen har genomförts
en middag med styrelsen för kemi-sektionen, han fr̊agar om det funderas p̊a
vad vi vill f̊a ut av kemi? Varp̊a Fröken Nina Jansson Bertheussen föresl̊ar
att det kanske är barn. Herr Riedberg berättar d̊a att Kemis styrelse liknar
den nya styrelseform v̊aran sektion nyss antagit och att kemi är ett väldigt
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gott föredömme. PNS nämns och fnitter sprider sig i lokalen innan mötet
g̊ar vidare.

Fröken Louise Anderberg ställer sig upp och berättar att hon som Infor-
mationsansvarig har rätt till 1-2 hjälpredor och om n̊agon är intresserad s̊a
skulle hon behöva hjälp med sektionens hemsida. Fröken Nilsson undrar om
den här personen/personerna ska besitta n̊agra speciella kvalitéer. Fröken
Informationsansvarig svarar d̊a att de gärna f̊ar gilla henne och att de helst
inte ska vara analfabeter.

Fröken Karin Nilsson har sedan en fr̊aga till styrelsen ang̊aende budgeten.
Fröken Nilsson p̊apekar att hon har kollat igenom sektionens budget och
sedan jämfört den med elektrosektionens budget och kommit fram till att
hon tycker vi lägger för lite pengar p̊a s̊adant vi har gemensamt med Kong-
lige elektrosektionen, s̊a som mottagningen och lokalkostnader. Eftersom vi
inte har lika mycket pengar som elektro har Fröken Nilsson räknat p̊a detta
procentuellt och f̊att fram att Medicinsk teknik lägger 4 procent p̊a mottag-
ningen medan elektro lägger hela 11 procent. Hon anser d̊a personligen att
vi borde lägga mer pengar och d̊a visa mer tacksamhet mot elektrosektio-
nen. Herr Ordförade tar d̊a till orda för att ge svar p̊a Fröken Nilssons fr̊aga
till styrelsen och inleder med att konstatera att detta inte är en diskussions-
punkt och att han därför bara kommer att ge ett svar. Herr Riedberg ger d̊a
svaret att vi har tagit till oss det Fröken Nilsson sagt men att det är synd
att det här inte kom upp under förra SM d̊a budgetförslaget las fram och
blev genomröstat. Men självklart ska styrelsen se vad som kan göras för att
förändra detta.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Fröken Jansson Bertheussen g̊ar upp för att tala för PR och informerar att
det under nästa vecka kommer h̊allas onsdags-pub och att mat kommer fin-
nas att köpa. Baren kommer även att h̊allas öppen under Alumnikvällen
under nästa vecka. Den sista onsdags-puben för året kommer h̊allas den
18 december och Fröken JB bestämmer p̊a plats att där kommer glögg att
finnas. Herr Adam Knutsson känner glöggdolken dras i ryggen, men god-
känner förslaget. Fröken JB informerar vidare att den 14 december kommer
Lusse PRe h̊allas. D̊a kommer PR slava i köket en hel vecka för ett magnifikt
julbord. Har man förslag p̊a vad som ska finnas s̊a kan tips med bifogat
recept skickas till programr̊adet. Det avslöjas även att en pepparkakshus-
tävling kommer h̊allas och en hemlig jury kommer att utse en vinnare. Herr
Jacob Trowald räcker upp handen och har en väldigt seriös fr̊aga, det tycks
dock som sekreteraren glömt vad denna seriösa fr̊aga var och anser d̊a att
den inte kan ha varit speciellt seriös.

Efter att Fröken Jansson Bertheussen satts sig entrar Konsult-Anna sce-
nen som medlem i K̊arfullmäktige (KF) hon meddelar att hon har f̊att mer
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makt än hon först trott ang̊aende förändringen av THS resturangkoncept.
Hon uppmanar nu alla att tycka till och överösa henne med åsikter s̊a att
hon kan hjällpa till att göra det bättre.

Konsult-Anna gör vidare reklam för spexet som Elogen satt upp där so-
los̊ang utlovas, spexet kommer framföras innan LussePRe. Konsult-Anna
avslöjar att första akten kommer vara exakt 38 min och 42 s och kommer
även inneh̊alla en turkisk tandborste.

Ordförande för Näringslivsgruppen (ONG), Fröken Karin Nilsson kliver upp
och lockar upp Herr Trowald innan hon tar till orda. Hon berättar att myc-
ket kommer hända innom den närmsta framtiden, bland annat kommer det
första eventet med Philips h̊allas där platserna redan är slut. Men nästa
vecka, onsdagen den 4 december, kommer innebandymatchen mot General
Electrics Healthcare h̊allas. Här annonserar Fröken Nilsson att det behövs
folk, de söker personer som är vassa med klubban d̊a vi inte vill f̊a spö igen.
En liten diskussion kring utrustningen p̊a m̊alvakten uppst̊ar mellan Fröken
Nilsson och Herr Suvanen, det slutar med att Herr Suvanen skäms över sin
flickvän Fröken Nilsson. Det berättas även att Torsdagen den 5e december
s̊a kommer en Alumnikväll h̊allas där 6 st studenter som tagit examen kom-
mer att komma och prata. En ytterst spännande kväll som kommer avslutas
med mingel i tolvan där hamburgare kommer kunna köpas för billig peng
och baren kommer även vara öppen. Fröken Nilsson ger till sist information
om att det den 11 december kommer vara lunchmingel med Philips,Robert
Pousette kommer även att ha med sig give-aways och det kommer bjudas
p̊a glögg och lussebullar. Mötet tackar ONG för informationen och Fröken
Nilsson sätter sig åter ner.

3.3 Fr̊agor till sunktionärer och sunktionärer informerar

Sunk-Anna och Sunk-Louise representerar Jubelgruppen och berättar att
fredagen den 6:e december kommer 5-̊arsjubileumsgasquen h̊allas. Det finns
endast 100 biljetter s̊a köp, köp, köp!

3.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen fr̊an k̊aren är närvarande och Herr Ordförande konstaterat att det kan
bli lite sv̊art att ställa fr̊agot till dessa d̊a.

3.5 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an Kansliet är heller närvande vid mötet.

Därefter har det blivit dags att äta middag och Herr Ordförande beslutar
18:36 att mötet skall upptas 19:00.
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4 Val

Mötet återupptas 19.00 och valberedningen välkommas upp och röstlängden
justeras till 22. Valnämnden presenterar de som finns som kandidater för
varje post.

4.1 Fyllnadsval av Vice Ordförande

Valberedningen har febrilt sökt igenom var enda skrymsle av tolvan under
middagen och funnit en kandidat till Vice Ordförande. Herr Simon Anders-
son välkomnas upp och f̊ar berätta lite om sig själv. Det blir en svettig
utfr̊agning med fr̊agor som LATEX eller latex ska besvaras. En del skratt
sprider sig i tolvan när Fröken Nilsson fr̊agar vad Herr Andersson vill föra in
i PNS. Herr Knutsson l̊anar därefter n̊agra väl valda ord fr̊an Herr Alexander
Sjöberg ”Är du sugen p̊a lite gediget styrelsearbete?”när Herr Andersson be-
kräftat att han är det f̊ar han lämna lokalen. Diskussionen börjar där bland
annat Sunk-Anna kommer fram till att styrelsen är lite gammal, speciellt
Herr Storhjärna. Kort därefter beslutar mötet:

att välja Herr Simon Andersson till Vice Ordförande tillika Lillhjärna.

Herr Ordförande och sekreteraren f̊ar därefter tränga ihop sig s̊a att Herr
Vice Ordförande f̊ar ta plats uppe vid podiet.

4.2 Fyllnadsval av Kassör

Det är dags att välja en kassör och Valberedningen välkommnar Herr Simon
Söderlund upp och även han f̊ar berätta lite om sig själv. Han blir grillad av
mötet och f̊ar tillsist ocks̊a höra Herr Alexander Sjöbergs väl valda ord. När
svaret blir ja blir han i vanlig orning utskickad ur lokalen för disskusion. D̊a
reser sig Herr Suvanen upp och anmäler sig som kandidat till posten. Han
f̊ar därefter berätta varför han söker posten där han svarar att han är mer
erfaren d̊a han varit ekonomisk ansvarig förut och är med i styrelsen. Det
vill säga han är mer införstod i ekonomin. Herr Suvanen skickas ur lokalen
och Herr Söderlund skickas tillbaka in i lokalen. Herr Ordörande berättar att
Herr Söderlund har f̊att en motst̊andare och fr̊agar sedan om Herr Söderlund
skulle kunna tänka sig en post som ledamot istället för Kassör. Herr Suvanen
blir vald till kassör s̊a blir hans post som Ledamot ledig. Detta tycker Herr
Söderlund l̊ater bra, Sunk-Anna blir kort därefter vald till rösträknare d̊a
Herr Suvanen inte befinner sig i lokalen.
Sektionen beslutar:

att välja Herr Johan Suvanen till Kassör.
att entlediga Emelie Rosén som firmatecknare för sektionen.
att Sander Riedberg och Johan Suvanen var för sig väljs som firma-

tecknare.
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Det beslutas sedan att punkt 1.7 öppnas och punkten: Fyllnadsval av Leda-
mot läggs till.

4.3 Fyllnadsval av Ledamot

Kort därefter beslutar mötet:

att Välja Herr Simon Söderlund till Ledamot.

4.4 Val av Fø F

Valberedningens behövde denna g̊ang inte leta efter kandidater utan denna
kom till valnämnden själv. Fröken Evelina Adolfsson väkomnas upp och blir
pressad p̊a olika svar i vanlig ordning. Fröken Nina Jansson Bertheussen ger
därefter Fröken Adolfsson samma fr̊aga hon fick när hon sökte till Fø F. ”Du
har 100 stycken nyantagna och 3 timmar att döda, vad gör du?”. Efter n̊ag-
ra väl besvarde fr̊agor skickas Fröken Adolfsson ur lokalen och kort därefter
beslutar mötet:

att välja Fröken Evelina Adolfsson till Fø F.

4.5 Val av Sn̊al-Fø F

Valberdningen väkommnar Fröken Lina Welander upp som kandidat till pos-
ten som sn̊al-Fø F. Fröken Welander blir även hon utfr̊agad med den avslu-
tande ” Är du sugen p̊a lite gediget PNS-arbete?”-fr̊agan. När hon lämnat
lokalen börjar diskussionen och efter n̊agra minuter beslutar mötet:

att välja Fröken Lina Welander till Sn̊al-Fø F.

4.6 Val av Defibrillator/ f̂

Defibrillator är Medicinsk Tekniks version av frekvensnormal och till denna
post har valberedningen funnit Herr Fabian Lundberg även känd som Idrott-
nämndsordförande. Herr Lundberg f̊ar tala om vaför han sökt och ger svaret
att han gillar att sjunga, snacka och driva med sig själv. Herr Lundberg
demostrerar även att han kan f̊a sektionen att brista ut i s̊ang p̊a Fröken
Nilssons begäran. När de vackra orden fr̊an Medtek-ingenjören har klingat
av i tolvan skickas Herr Lundberg ut. Det behövs ingen längre diskussion
och snart beslutar mötet:

att välja Herr Fabian Lundberg till Defibrillator/ f̂ .
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4.7 Val av Fanbärare

Herr Ordförande tar ton och läser styrelsens nomenering och motivering:

Centrala nervsystemet, tillika styrelsen för medicinsk teknik p̊a Kungliga
tekniska högskolan har äran att nominera Anna Larsson till vice fanbärare
2014 samt ordinarie fanbärare 2015.

Anna Larssons osjälviska och energiska engagemang har fört sektionen fram-
åt och inte lämnat n̊agon oberörd. Som Qlubbmästare har Anna styrt upp
evenemang och fester som ökat sektionens aktiva medlemmar samt gjort
oss mer synliga för andra sektioner. Anna har även varit aktiv i sektionens
styrelse som Sekreterare samt Qlubbmästare och har d̊a bidragit med att
p̊a ett humoristiskt sätt framföra nyheter och information fr̊an styrelsen till
sektionens medlemmar samt givit värdefull respons inom sektionens alla in-
tresseomr̊aden. Förutom sektionsarbete har Anna alltid erbjudit hjälp till
nya (eller bara förvirrade) sektionsmedlemmar som sträcker sig l̊angt utan-
för de ansvarsomr̊aden en fadder har. Styrelsen yrkar därför att mötet väljer
Anna Larsson till vice fanbärare 2014 samt ordinarie fanbärare 2015.

Fröken Anna Larsson mer känd som Konsult-Anna eller Sunk-Anna i detta
protokoll entrar scenen och h̊aller ett litet tacktal. Hon tackar Sebastian och
mamma, men absolut inte sin katt. Sist men inte minst tackar hon PR.

5 Diskussion

5.1 Ingenjörssektionen Haninge - deras och v̊aran framtid

Ingenjörssektionen Haninge (IsH) kommer flytta sin verksamhet, en del till
Flemingsberg och en del till KTH-campus. De har blivit tilldelade en ny
sektionslokal i Flemingsberg. IsH undrar om vi vill dela lokalen med dem,
eller om kanske endast högskoleingenjörerna p̊a Medicinsk teknik ska g̊a in i
deras sektion i Flemingsberg, just eftersom deras utbildning ligger där. I och
med sektionsrokaden kan det här ge ett antal olika utg̊angar som sektionen
f̊ar chans att diskutera p̊a mötet. Dilemmat ligger i att ger vi ifr̊an oss
högskoleingenjörerna s̊a blir v̊ar sektion väldigt liten och det skulle kunna
resultera i att vi m̊aste sl̊a ihop oss med Konglig Elektrosektionen. Efter
en del övervägningar av för och nackdelar verkar majoriteten vara enade
om att vi vill stanna i tolvan. De flesta verkar även öppna för en eventuell
sammanslagning med Elektro, dock skulle det vara lite tr̊akigt när vi kämpat
s̊a mycket för uppbyggnaden av sektionen. Det konstateras att det är sv̊art
att veta vad högskoleingenjörerna vill, vore bra att veta vad de vill s̊a att
inget bara bestämms över deras huvud.
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6 Övriga fr̊agor

Fröken Hall ställer sig upp och ber om en trumvirvell och avslöjar sedan att
deltagaren Candy Rose har blivit utröstad ur bonde söker fru. Hon berättar
sedan att de sammanlagda antalet röster är mer än dubbelt s̊a m̊anga som
medlemmar p̊a sektionen.

7 Publicering

Samtliga kan godkänna att deras namn publiceras p̊a Internet.

8 Nästkommande möte

Herr Ordförande p̊aminner sektionen om att nästa är Val-SM och kommer
h̊allas nästa period.

9 Mötets högtidliga avslutning

Herr Storhjärna avslutar mötet under stor högtidlighet 20.36.

Vid protokollet Justeras

Emma Danell Lindström
Sekreterare
Sektionen för MiT
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