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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
Budget-SM
Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18
å Osquars Backe 12, Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar mötet kl 16.17.18, det vill säga, exakt i tid.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande Sektionsordförande Louise Anderberg väljs.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande Sekreterare Mattias Fendukly väljs.

1.4

Val av rösträknare

Sofia Svensson anmäler sig frivilligt till att vara en av rösträknarna varpå
Nina Jansson Bertheussen redan bestämt sig för att tillsammans med Sofia
vara rösträknare.

1.5

Justering av röstlängd

Antal röstberättigade på mötet räknas och bestäms på andra försöket till
17 personer.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Förgående sekreterare Fröken Danell Lindström verkar ovanligt taggad på
att vara en av justerarna varpå Evelina nästan frivilligt anmäler sig för att
vara den andra justeraren. Justeringsdatum bestäms till att vara torsdagen
den 29:e maj.

1.7

Godkännande av dagordning

Förgående Ordförande Sander Riedberg frågar om det är möjligt att flytta
fram Budget samt Visioner och mål framför Val. Förfrågan godkännes och
samtliga godkänner dagordningen efter detta.
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Adjungeringar

PR (elektro), som får närvaro och yttranderätt.

2

Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

3
3.1

Rapporter
Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Inga frågor till styrelsen, än.

3.2

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Nina informerar om att tentapuben kanske kommer anordnas den 4e juni.
Tentor ligger konstigt detta år vilket ger tentapubsplanerandet en extra dimension av arbete. Mer info kommer ut inom snar framtid. Hon passar även
på att berätta om att det tyvärr inte blev någon vinst i SM i Fest.
Evelina informerar om att Fadderskændarstugan kommer vara den 5:e –
6:e juni. Mer info kommer ut inom snar framtid från Jacob Trowald.
Fröken Emilsson informerar om att NLG anordnar en fotbollsmatch mot
GE på Djursholms IP. Möjligheten att förtära ett par öl finns (!).
Anna Hagman förklarar att KF hålls ikväll som förgående ordförande Riedberg kommer närvara vid. Där kommer THS genomföra små ändringar i sitt
reglemente och klubba igenom den nya verksamhetsplanen. Sander påpekar
att det inte är något som påverkar sektionen i stort.

3.3

Frågor till kåren och kåren informerar

Ingen närvarande.

3.4

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen närvarande.

4

Budget

Nina tar sig an uppgiften att förklara budgeten, hon går igenom varje inkomst och kostnad. Många frågor kommer upp och styrelsen påpekar att
detta bara är ett utkast för hur det ska se ut. Något som är nytt för i år
är ett eventuellt bankkort som skulle underlätta många ekonomiska frågor.
Sander lyser med sin erfarenhet och påpekar att om ett bankkort läggs till
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kommer en ändring i budgeten ske pga detta. Kostanden Bankkostnader
får då utökas genom att balansera från övriga kostnader. Fröken Karlsson
undrar vad det är för typ av kort det handlar om i hopp om att få svaret
”Det är ett Amex Black”. Till sin förvåning får hon förklarat av Kassör aka
Webmaster Nina att det bara handlar om ett vanligt bankkort.
Vice Ordförande tillika sektionens egna islandskorrespondent Anna Larsson påpekar att det är korvgrillning i år som inte är budgeterad. Förslag på
att ta 1000 kr från Medlemsmotivation och flytta över det på korvgrillningen
diskuteras.
Fröken Hagman påpekar att det kan vara bra med en plan B om vad som
ska göras med alla pengar som eventuellt blir över. Nina svarar att det finns
alltid olika sätt att återinvestera till sektionens fördel även på lång sikt.
Kassör Nina tar upp elektros jubileumsfond som exempel. Vice Ordförande
Larsson påpekar att det bara är fem år kvar tills 10-årsjubileumet vilket kan
vara något att lägga en eventuell buffert på. Fölket jublar åt detta förslag!
Evelina påpekar att hon är mottaglig för inputs angående FøFs verksamhet.
Innan mötet går vidare kommer Fröken Larsson fram med förslaget om att
det inte ska serveras falukorv på korvgrillningen. På tal om korvgrillningen
så kommer mötets närvarande överens om att ta 1000 kr från Medlemsmotivation och lägga på korvgrillningen. Mötet går till beslut och beslutar:
att

5

godkänna budgeten med ovanstående ändring.

Sektionens visioner och mål

Nina går igenom den uppdaterade versionen och informerar sektionen om
vilka ändringar som gjorts i verksamhetsplanen. Det lämnas en del synpunkter på hur verksamhetsplanen är utformad. Det önskas mer detaljer och mer
mätbara mål från sektionsmedlemmarna. Sander påpekar att det kan vara rimligt med långsiktiga mål utöver mandatperioden 2014/2015 på vilket
Ordförande Louise svarar att bland annat alumniverksamheten och medlemsrekryteringen är tänkt att vara mer än bara kortsiktigt. Sandra Kraft
och Anna Hagman föreslår mer mätbara mål. Styrelsen förklarar att detaljerna i verksamhetsplanen har ännu inte kommit ut trots att det varit uppe
på tapeterna internt på styrelsemötet.
Sektionens framtid består av bland annat en lokalflytt (i Flemingsberg) och
det är något sektionsmedlemmarna önskar ha med i verksamhetsplanen.
För att få flera aktiva i sektionen anser Fröken Nordström att det kan vara
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bra med tidsatta möten vilket eventuellt resulterar i att flera kan komma
på mötena. Styrelsen tar till sig besluten samtidigt som de påpekar att Vice
Ordförande Larsson snart är tillbaka på hemmaplan för att kunna styra upp
verksamhetsplanen och samarbetet med PNS på ett mer detaljerat plan.
Samtliga går med på att Fröken Larsson senast ska vara färdig med verksamhetsplanen den 15:e juni. Mötet beslutar:
att

6

verksamhetsplanen godkännes med de tilläggen som sektionsmedlemmarna önskar.

Val

Sektionen går till val, valberedningen stiger fram.

6.1

Val av Informationsansvarig

Valberedningen bestående bland annat av de två poeterna Emma Danell
Lindström samt Simon Andersson nominerar Erik Micski genom en dikt av
högsta klass. Herr Micski ser förvånad ut över nomineringen men tackar till
slut ja till att kandidera till Informationsansvarig. Erik presenterar sig själv
och berättar att han bär på erfarenhet av styrelsearbete från sitt korpenlag
samt att han är nyfiken på att behandla frågor angående Flemingsberg i syfte
att göra söder om söder om söder (Flempan) mer attraktivt. Mötet beslutar:
att

välja Erik Micski Informationsansvarig.

Nina hojtar till och påpekar att styrelsen glömt lägga till propositionen angående källarmästaren till dagordningen. Propositionen läggs till efter punkt
sex Val.

6.2

Val av Defibrillator(er)

Sander blir tillfrågad men tackar nej och låter valet gå vidare till att nominera Simon Andersson + Fabian Lundberg som klump. Bromancen verkar
oundviklig och Simon tillsammans med Fabian kandiderar till defibrillatorer.
Medlemmarna anser att det inte finns mycket att diskutera om, mötet går
till val och beslutar:
att

6.3

välja Simon Andersson och Fabian Lundberg väljs till defibrillatorer.

Fyllnadsval av Valberedning

Det är ett fyllnadsval som ska genomföras då det fattas två personer i valberedningen. Fröken Evelina blir nominerar och godtar nomineringen. Fyllnadsvalet går vidare i att Evelina presenterar sig kort. Medlemmarna anser
valet som självklart. Mötet går till beslut och beslutar:
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Evelina Adolfsson väljs till en post i valberedningen.

Val av Firmatecknare

Sittande Ordförande Louise Anderberg och Kassör Nina Jansson Bertheussen väljs till sektionens firmatecknare. Mötet beslutar:
att

6.5

att välja Louise Anderberg och Nina Jansson Bertheussen var för
sig till firmateknare.

Val av SNO

Valberedningen har ingen kandidat till denna post. Posten vakantsätts. Johan Ahlberg föreslås som eventuell kandidat.
Att låta SNO få ekonomisk ersättning kommer upp som förslag. Sektionen måste strukturera upp posten för att göra den mer attraktiv med tanke
på postens viktiga roll i studieutvecklingen.

6.6

Val Idrottsnämndsordförande

Valberedningen briljerar ännu en gång med en dikt och nominerar sittande idrottsnämndsordförande Herr Lundberg till att bli återvald. Fabian blir
hårt pressad av valberedningen som tvingar honom att konstatera att han
vill ligga med Simba, döda King Kong och gifta sig med Kalle Anka. Efter
att han presenterat sig kort påpekar Fröken Nordström att det kan vara bra
om det finns en representant i idrottsnämnden från varje klass i utvecklingssyfte. Mötet beslutar:
att
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välja Fabian Lundberg till Idrottsnämndsordförande.

Proposition för källarmästare på lokalråd

Styrelsen förklarar att det tidigare varit Vice Ordförande som gått på lokalråd men att det är mer passande om detta är källarmästarens uppgift.
Simon Söderlund är informerad om detta och mötets närvarande beslutar
att källarmästaren ska gå på lokalråd. Mötet beslutar:
att
godkänna propositionen i sin helhet.

8

Övriga frågor

Johan Ahlberg ansluter till mötet kl 18 då Vice Ordförande Larsson skapat
eventet på FB vilket innebär att det står på mobilappen att mötet börjar
isländsk tid vilket är anledningen till Johans försening.
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Herr Ahlberg får höra på förslaget om SNO men tackar direkt nej.

9

Publicering

Samtliga kan godkänna att deras namn publiceras på cyberspejs.

10

Nästkommande möte

Fröken Ordförande berättar att nästa sektionsmöte ska hållas veckan efter
n0llegasquen. Faddrarna får tagga de nyantagna till höst-SM.

11

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Anderberg avslutar mötet och välkomnar fölket att stanna kvar
för lite tacopaj lagad av PR.

Vid protokollet
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