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• Att göra MiT mer välkänt
• Öka antalet sektionsmedlemmar samt värna om
de sektionsmedlemmar vi har
• Arbeta för att få fler sektionsaktiva samt värna
om de sektionsaktiva vi har
• Starta upp Alumniverksamhet
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Visionerna eftersträvas av sektionen genom att fullfölja punkterna under
varje vision under verksamhetsåret 2014/2015.

Att göra MiT mer välkänt
genom att
1. Representera på andra sektioner på KTH och delta på råd inom
THS.
2. Representera på intressanta sektioner utanför KTH.
3. Aktivt delta och informera om sektionen och dess funktioner under mottagningen för att tidigt nå ut till nyantagna.
4. Upprätthålla kontakten med STH genom att bland annat hålla i
en middag för ledningen och lunch mellan ordförande och Skolchef
för STH1 .
5. Nå ut till medlemmarna och sprida information om vad som händer genom olika informationskanaler.
Öka antalet sektionsmedlemmar samt värna om de sektionsmedlemmar vi har
genom att
1. Författa ett dokument där fördelar med att vara sektionsmedlem
tydligt framgår och sedan sprida detta dokument.
2. Aktivt deltaga i mottagningen och informera om Sektionen för
Medicinsk Teknik, CNS 2 , PNS 3 och andra nämnder samt hur
beroende sektionen är av dess medlemmar.
3. Anordna attraktiva studiesociala aktiviteter för sektionsmedlemmar
4. Informera nya studenter om vikten av att betala kåravgiften samt
vad sektionen och kåren kan hjälpa studenter med.
5. Skapa mervärde av att vara sektionsmedlem.
Arbeta för att få fler sektionsaktiva samt värna om de sektionsaktiva vi har
genom att
1. Aktivt delta under mottagningen för att tidigt nå ut till nyantagna.
1

Skolan för Teknik och Hälsa
Centrala nervsystemet tillika sektionens styrelse
3
Perifiera nervsystemet tillika sektionens funktionärer samt styrelse
2
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2. Utveckla samarbetet med valberedningen.
3. Ha fler deltagare på sektionsmötena, minst 40 st vid ett tillfälle.
4. Nå ut till alla medlemmar med information om vilka möjligheter
de har att engagera sig inom sektionen.
5. Fortsätta att utveckla PNS.
6. Anordna studiesociala aktiviteter riktade mot sektionsaktiva.
Starta upp Alumniverksamhet
genom att
1. Skapa något slags forum där Alumnis kan hålla kontakten med
varandra men också med nuvarande studenter.
2. Skapa kontakt med någon Alumni som kan tänka sig att vara
kontaktperson för denna Alumnigrupp.
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