
PNS-möte Medicinsk Teknik 6 juni 2014

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
PNS-möte
Fredagen den 6/6 2014, kl 16:30
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas prick 16.39 av Fröken Larsson.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande Vice Ordförande Anna Larsson väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande Sekreterare Mattias Fendukly väljs.

1.4 Försenad ankomst

Endast tre försenade ankomster vilka g̊ar mot oändligheten. Terese, Lina
och Sofia noteras för dessa tre förseningar.

1.5 Adjungeringar

Ett par okända biljardkillar i pelarsalen. Det bestäms utan överklagan att
dessa inte f̊ar yttranderätt.

1.6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av samtliga närvarande.

1.7 Val och justeringspersoner och justeringsdatum

Fröken Anderberg och Herr Lundberg tar sig an uppgiften att justera pro-
tokollet och justeringsdatumet sätts till att vara tv̊a veckor fram, den 20:e
juni.

2 Förg̊aende protokoll

Inget protokoll fördes p̊a förg̊aende möte.

Justeras:

Fabian Lundberg

1 Justeras:

Louise Anderberg
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3 Uppdateringar

Respektive nämnd i PNS informerar om hur arbetet inför kommande läs̊ar
ska se ut. NLGs nytillsatte ordförande mademoiselle Emilsson informerar
kring vilka samarbeten som finns kommande läs̊ar. Philips fortsätter att gil-
la oss och vi fortsätter givetvis att gilla dem. Fröken Emilsson informerar
utöver detta att samarbeten med flera företag är aktuellt, däribland Siemens.

Idrottsnämndsordförande tillika styrelseledamot herr Lundberg berättar om
fotbollsmatchen mot GE som slutade sex lika. Med tanke p̊a att det var
sjukdomar och fr̊anvaro som r̊adde hos sektionens lag ska laget ha en eloge
för upphämtningen fr̊an underläget 3-6 till 6-6.

Fröken Adolfsson informerar om förberedelserna inför mottagningen som
börjar den 11:e augusti varp̊a Fröken Nina berättar att arbetet inom pro-
gramr̊adet g̊ar som det ska. Hon förklarar att det g̊att bra p̊a mötet med
säkerhetschefen där det bestämdes att n0llepubrundan kommer ha samma
uteservering som förra året vilket är mycket bra nyheter! Kommande vecka
ska hon och elektros Herr Aarflot skriva under papper med säkerhetschefen
ang̊aende n0llepubrundan.

Sektionens Ordförande fröken Anderberg berättar om att styrelsen ska ha
teambuilding kommande m̊andag och sedan träffa elektros styre p̊a onsdag
för att diskutera kring saker som fusion och livet.

4 PNS

Vice Ordförande fröken Larsson vill ha svar p̊a fr̊agan om hur respektive
nämnd vill att informationsflödet ska ske mellan CNS och PNS. D̊a alla
PNS-fr̊agor g̊ar direkt till Vice Ordförande konstaterar alla att det kan vara
rimligt att avlasta fröken Larsson en del. Samtliga anser att fr̊agor röran-
de ekonomi g̊ar till kassören Nina och resterande fr̊agor g̊ar till den PNS-
ansvarige Vice Ordföranden Larsson.

Att ha möten med korta och jämna mellanrum är n̊agot PNS önskar att
ha till skillnad fr̊an förg̊aende mandatperiod. Fröken Nina konstaterar att
det kan vara bra med flera möten s̊a varje möte inte blir l̊angdraget. Hon
kommer med förslaget att ha ett möte per m̊anad. En annan (som vill vara
anonym) kommer med det unika förslaget att istället ha tv̊a möten per pe-
riod. Det r̊ader förvirring i gruppen kring vad skillnaden är tills det till slut
bestäms att ha ett möte varje m̊anad.

Innan mötet g̊ar vidare till nästa punkt lovar Vice Ordförande Anna att
aldrig med ha ett möte klockan 16.30 p̊a en röd dag. Aldrig.

Justeras:

Fabian Lundberg

2 Justeras:

Louise Anderberg
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5 Verksamhetsplan

Mötets Ordförande fröken Larsson förklarar att respektive nämnd ska skicka
sina verksamhetsplaner till henne s̊a en sammanställning kan göras snarast.

6 Mottagningen

Den 17:e augusti är det korvgrillning. Fröken Larsson konstaterar att det
kommer behövas insatsstyrkor under bland annat korvgrillning. Det konsta-
teras att de tv̊a icke-faddrarna Linnea och Mattias delvis kan st̊a till tjänst
under mottagningen d̊a det behövs.

Fröken Anderberg konstaterar att det är bra om de nyantagna först̊ar skill-
naden p̊a sektionerna och vad de best̊ar av samt att allt är en del av THS.

För att allt ska g̊a planenligt ska Fø F-Evelina skicka mottagningens schema
till Ordförande Anderberg. Det bestäms även att Nina ska vara provisorisk
Vice Ordförande under mottagningen d̊a Anna är provisorisk Ordförande d̊a
nuvarande Ordförande Louise har andra viktiga ärenden för sig.

7 Teambuilding

Mötets Ordförande Anna inleder punkten mjukt med att fr̊aga om n̊agon vill
ha gifflar. Efter detta föresl̊ar hon n̊agon sorts teambuilding- utomhusaktivi-
tet med hela PNS. Samtliga närvarande gillar förslaget och Vice Ordförande
Anna kommer skicka ut en doodle för att försöka planera in aktiviteten
n̊agon g̊ang under förberedelseveckan.

8 Fusionsvaranerna

Diskussioner kring fusionsvaranernas arbete förs. Respektive nämnd gör sin
åsikt hörd ang̊aende fusion. Fr̊agan ska behandlas kommande onsdag styrel-
serna emellan.

9 Hemsidan

Lite tekniska problem r̊ader d̊a varje nämnd inte har tillg̊ang till hemsidan.
Fröken Jansson Bertheussen lugnar alla med sin karisma och beordrar alla
som inte har tillg̊ang att kontakta henne.

10 Recap

Sekreterare Fendukly kör en genomg̊ang p̊a respektive punkt i snigelfart.

Justeras:

Fabian Lundberg

3 Justeras:

Louise Anderberg
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11 Nästa möte

Nästa möte ska h̊allas under förberedelseveckan. Mer info kommer senare d̊a
inget g̊ar att fastsl̊a för tillfället.

12 Mötets högtidliga avslutande och publicering

Mötet avslutas prick 17.21 vilket innebär att allt gick p̊a snabba 40 minuter.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Anna Larsson
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Fabian Lundberg

4 Justeras:

Louise Anderberg


