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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas prick i tid, det vill säga 14.00.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande Ordförande Anderberg väljs.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande Sekreterare Fendukly väljs.

1.4

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.5

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.6

Godkännande av dagornding

Dagordningen godkännes av samtliga.

1.7

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Fröken Svensson och Herr Lundberg tar sig an uppgiften att justera. Justeringsdatum bestäms till att vara nästa onsdag den 4:e juni.

2

Förgående protokoll

Sekreteraren går igenom förgående protokoll för att recapa. Två aktuella
problem i form av representant för Flempanhuset samt SNO diskuteras.
Dessa två poster måste fyllas så fort som möjligt. Alternativet att ha två representanter för Flempanhuset diskuteras för att eventuellt göra den posten
lite mer attraktiv.
Justeras:
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Uppdateringar

Fröken Ordförande informerar att det varken blev någon kris- eller ledarskapsutbildning på grund av sjukdom samt den goda nyheten att Vice Ordförande Larsson är hemma på fredag. Trevliga nyheter som innebär att hela
CNS kommer befinna sig i samma land för första gången. Sorgliga nyheter
då sektionen inte har någon islandskorrespondent längre.

4

Budget-SM

Ordförande Anderberg påpekar att det egentligen ska stå Visioner och mål
här. Det finns en tentavecka att skylla denna miss på.
Under Budget-SM kom det en del inputs om hur verksamhetsplanen kan
förbättras detaljmässigt. Styret bestämmer att sätta sig tillsammans inom
snar framtid för att utveckla verksamhetsplanen till en mer detaljerad nivå.

5

Medicinteknikdagarna

Då knappt någon är medveten om vad Medicinteknikdagarna är informerar
Ordförande Anderberg om att det är en mässa som täcker det mesta inom
medicinsk teknik. Förra året lyckades sektionen få en monter på mässan då
den hölls i Stockholm.
Att ha en egen monter på mässan är kostsamt. Detta i kombination med
att mässan hålls tvärs över land och rike i Göteborg innebär lite hinder. Att
sprida sektionens namn är dock högt prioriterat. Ordförande konstaterar att
diskussioner med NLG ska hållas för att gå vidare i denna fråga.

6

Studienämnden

Frågan angående posten SNO tas upp igen. Några eventuella kandidater
diskuteras.

7

Stadgar och reglemente

Stadgarna och reglementet behöver göras om med nya anmärkningar med
mera. Det har tidigare varit en del problem med att hålla korrekta dokument publikt. Detta är något Styret tillsammans inom kort ändrar på, så
uppdaterade dokument kan ligga officiellt ute på hemsidan.
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Nästa möte

Nästa möte kommer hållas efter sommarlovet. Kommande aktiviteter i juni
kommer ej räknas som möten vilket innebär att CNS från och med nu går
på sommarlov (hurra!).

9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10

Mötets avslutande och publicering

Mötet avslutas efter 50 minuter. En skål ligger i luften, synd bara att saften
är slut.

Vid protokollet
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Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
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