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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte
Torsdag den 8/5, typ 17.00
Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar det första mötet n̊agra minuter
innan kl 17. Styrelsen kunde inte h̊alla sig fr̊an att starta n̊agra minuter för
tidigt.

1.2 Val av mötesordförande

Den sittande sektionsordföranden Louise Anderberg väljs till mötesordfö-
rande.

1.3 Val av mötessekreterare

Den sittande sektionssekreteraren Mattias Fendukly väljs till mötessekrete-
rare.

1.4 Försenad Ankomst

Anna Larsson, som inte var beredd p̊a tjuvstarten innan kl 17, f̊ar en stor
prick i registret.

1.5 Adjungeringar

Johan Suvanen adjungerar mötet i syfte av att prata budgetfr̊agor.

1.6 Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes av samtliga närvarande.

1.7 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Fröken Nina Jansson Bertheussen och Fröken Sofia Svensson tar sig an den
tunga uppgiften att justera. Justeringsdatum bestäms till att vara 16:e maj.
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2 Föreg̊aende protokoll

Den enda som medverkade vid förg̊aende möte, Ordförande Anderberg, för-
klarar att det inte finns n̊agot väsentligt att ta upp fr̊an förg̊aende möte d̊a
det inte var särskilt stort. Hon tillkännager att mindre fr̊agor som hur bil-
derna fr̊an funq ska framkallas diskuterats vid förg̊aende möte. Det är dock
redan bestämt vid det här laget att den Store sekreteraren har tagit sig an
den uppgiften.

3 Uppdateringar

Ordförande Anderberg berättar att hon medverkat p̊a ett ledningsr̊ad (MR
och OR) och förklarar att mottagningsregler skrivs under av mottagnings-
ansvariga kommande tisdag. Ordförande Louise berättar även att hon ska
medverka p̊a krisutbildning där medlemmar fr̊an olika sektioner kommer
medverka.

Fröken Kassör Nina förklarar att hon medverkat p̊a ekonomir̊adet där det
mest pratats om överlämningar och mindre om ekonomifr̊agor. Protokollet
fr̊an ekonomir̊adet finns att tillg̊a n̊agonstans p̊a cyberspejset.

4 Budget-SM

Det ypperligt trevliga besöket i form av Herr Suvanen förklarar för den ny-
tillsatta styrelsen att han tagit till sig informationen fr̊an förg̊aende möte.
Bland annat talat med den nyvalde NLG-ordföranden mademoiselle Emils-
son och utifr̊an detta gjort ett utkast för sektionens budget.

Fr̊agor som rör huruvida saker och ting ska subventioneras eller ej disku-
teras i syfte av att ha en fastställd budget om en vecka (budget-SM). Innan
Herr Suvanen avlägsnar sig själv fr̊an mötet berättar han att det finns goda
ekonomiska marginaler för sektionen att röra sig p̊a.

Efter att Herr Suvanen lämnat mötet fortsätter diskussioner inför budget-
SM. Det bestäms att Fröken Nina tar hand om de sm̊a ändringarna i regle-
mentet och stadgar inför sektionsmötet. Större krävande ändringar i regle-
mentet och stadgarna skjuts upp till kommande sektionsmöte under hösten.
Styrelsen kommer överens om att skriva en proposition (som läggs upp se-
nast i morgon fredag den 9e maj klockan 23.59.59) om att källarmästaren
ska p̊a lokalr̊adet.

Innan diskussionerna g̊ar vidare till verksamhetsplanen konstaterar styret
att det kan vara bra att undersöka SNO-posten. Förslag p̊a kandidat(er) är
viktigt d̊a posten ska väljas under nästa sektionsmöte.
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5 Verksamhetsplan

Alla är överens om att verksamhetsplanen ska vara optimerad för sektionens
tillväxt. Det konstateras att det är viktigt med fler sektionsaktiva men först
och främst fler sektionsmedlemmar.

Styret konstaterar att närvaron under mottagningen och under resten av
verksamhets̊aret ska vara i toppklass för sektionens skull. Allmänna visioner
och m̊al diskuteras, bland annat huruvida en alumniverksamhet ska startas
med tanke p̊a att ännu fler alumnis snart examineras. Det konstateras att en
alumniverksamhet endast skulle vara till allas fördel och främst sektionens.

Styret konstaterar att det krävs en del ändringar i verksamhetsplanen där
Fröken Larsson tar sig an uppgiften att uppdatera verksamhetsplanen. Frö-
ken Larsson kommer även med den utmärkta idén att h̊alla en sektionsdag
där ingen är schemalagd. Detta skulle vara ett ypperligt tillfälle för att p̊a
ett perfekt sätt skapa en ännu större och ännu mer ovärderlig gemenskap.

Ordförande föresl̊ar kisspaus. Ingen v̊agar säga emot.

6 Mottagningen

Att styret ska synas under mottagningen är en självklarhet för samtliga.
Det diskuteras däremot hur arbetet ska utföras. Vice Ordförande Larsson
p̊apekar att det finns ett tillfälle under mottagningen där de nyantagna är
fria fr̊an aktiviteter men änd̊a samlade. Detta tillfälle är n̊agot Styret vill
ta i akt för att synas och ge de nyantagna ett hum om vad, hur och varför.
Bland annat att förtydliga begrepp och utöka de nyantagnas ordförr̊ad med
ord som k̊aren, styrelsen, PNS, nämnder. Gruppen konstaterar att det kan
vara bra att s̊a fort som möjligt l̊ata de nyantagna höra dessa begrepp s̊a
det sätter sig i bakhuvudet p̊a dem.

Fröken Ordförande förklarar att det är bäst att f̊a in ettans post s̊a fort
som möjligt och därmed ha ett september-SM veckan efter mottagningens
slut där gott fika ska bjudas. Sektionsmötets syfte ska bland annat vara att
välja ettans post (Appendix). Appendix som ansluter ska ha den oundvikli-
ga uppgiften att sköta informationsflödet i Flempan. Propositioner till detta
september-SM ska förberedas innan sommaruppeh̊allet.

Fröken Ordförande kommer med den smarta idén att inte bara välkomna
de nyantagna till utbildningen utan även till sektionen. I syfte av att f̊a de
nyantagna att känna sig mer inkluderade.
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7 T-shirts

Styret känner att det är rimligt med ett klädesplagg som är utmärkande.
N̊agot som enligt hela CNS anser är extra viktigt under mottagningen. Det
diskuteras huruvida t-shirts ska vara klädesplagget som gäller. Samtliga an-
ser dock att varsin kavaj blir mer utmärkande. P̊a kavajen ska MiTs symbol
finnas antingen broderad eller fastsydd. Möjligheterna ska undersökas.

Det diskuteras om anslutande appendix ska f̊a en kavaj. Även om gruppen
anser att det är mer rimligt med en färgglad propeller-keps s̊a konstateras
det till slut att även appendix förtjänar sig en kavaj.

Det beslutas till slut att de tv̊a ledamöterna Herr Lundberg och Fröken
Svensson f̊ar uppgiften att g̊a p̊a kavajjakt.

8 En punkt som Louise hade glömt

Det är ett nytt hus som byggs i Flempan och nuvarande representant för
MiT Sandra Kraft ska p̊a vift ner till sydligare breddgrader (Deutschland).
Detta innebär att MiT behöver en ny studentrepresentant i samband med
det nya huset.

Efter att Fröken Anderberg förklarat situationen bestämmer styret sig ge-
mensamt för att sökandet av en ny representant sätts ig̊ang p̊a en g̊ang.
Ledamot Herr Lundberg tar sig an uppgiften att kolla upp fölk i ettan som
för tillfället h̊aller till i Flemingsberg.

9 Teambuilding

Styret bestämmer sig för att ett team building-möte ska h̊allas m̊andagen
den 9:e juni. Det föresl̊as att CNS träffar Elektros styrelse, n̊agot styret
väljer att återkomma till vid senare tillfälle.

10 Fusionsvaranerna

Inga specifika slutsatser fr̊an fusionsvaranernas utkast ang̊aende samman-
slagning med ε. Mer info om detta inom snar framtid d̊a ett möte med
Elektros styre förslagsvis ska h̊allas.

11 Hemsidan

Majoritet av styret bekräftar att hemsidan kr̊anglar för mycket. Den nytill-
komne sekreteraren h̊aller däremot inte med, detta förmodligen p̊a grund av
att han inte är tillräckligt het p̊a gröten än.
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Webmeister Nina väljer att ta sig an uppdraget att undersöka problemet
och återkomma med mer specifik information om hur utvecklingen av hem-
sidan ska se ut.

Det konstateras att hemsidan är ett eventuellt verktyg att n̊a ut till med-
lemmarna. Gruppen diskuterar huruvida Facebook kan utnyttjas för att ge
mer uppmärksamhet till sektionen. Webmeister Nina tar sig även an upp-
draget att undersöka hur styret kan utnyttja cyberspejs i samband med
medlemsmotivation och dylikt.

Vice Ordförande Anna Larsson föresl̊ar en blogg.

12 Recap

Sekreterare Mattias g̊ar igenom vad som sagts p̊a mötet.

13 Nästa möte

Styrelsen bestämmer att nästa styrelsemöte h̊alls p̊a eftermiddagen onsdagen
den 28:e maj.

14 Mötets avslutas

Ordförande Anderberg avslutar det första mötet för den nytillkomne styrel-
sen och därmed har styret 14/15 haft sin riktiga debut.

Vid protokollet Justeras
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Sekreterare
Sektionen för MiT
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