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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 11/9, kl 19.18
Hemlig plats

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 19.18 den 11 september.

1.2 Val av mötesordförande

Ordförande Louise Anderberg väljs till mötets ordförande p̊a grund av logik.

1.3 Val av mötessekreterare

Informationsansvarig Erik Micski väljs till mötets sekreterare.

1.4 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sofia Svensson och Anna Larsson väljs till justeringspersoner, och justerings-
datum sätts till 18e september.

1.5 Godkännande av dagornding

Dagordning godkänns efter n̊agra sm̊aförändringar, Alumniverksamhet, Lund,
SM-september, Facebook-grupper, Studentrepresentant i Haninge samt Ak-
tiviteter läggs till som punkter i dagordningen. ...

2 Rapporter

Anna rapporterar om NKM och att de har varit bristfälliga i sitt arbete,
men hoppas p̊a förbättring nu när mottagningen närmar sig sitt slut. Anna
rapporterar vidare att STH strular och att de m̊aste vara bättre p̊a att ge
tydlig och mer information. Många fr̊agor diskuteras över huvudet p̊a sty-
relsen, och det rynkar vi pannan åt.

Nina rapporterar att försäljningen till n0llegasquen g̊ar bra, att biljetterna
h̊aller p̊a att ta slut, precis som beräknat. Styrelsen har reserverade plat-
ser, och att det är PR som fixar den detaljen. Eventuellt kan hela styrelsen
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sitta vid honnörsbordet, i m̊an om plats. Kemistyrelsen kommer välsigna
n0llegasquen med full närvaro.

3 Middag

Planer p̊a att bjuda in Elektro-styrelsen till middag tu-man hand presenteras
av Ordförande, en idé som resten av styrelsen uppskattar. Det föresl̊as att
även PNS är medbjudna till denna middag, d̊a m̊anga poster som existerar
i Elektrostyrelsen finns i MiTs PNS, och vice versa. En dialog anses därför
bättre uppn̊as om även PNS närvarar. Preliminärt datum bestäms efter
allvarliga diskussioner med diverse kalendrar till 7e oktober.

4 Alumnis

Sofia Svensson rapporterar om sitt arbete med alumni, och diskuterar hur
samarbetet med dessa ska se ut. Diskussioner om och hur man ska skapa
ett forum för bara alumnisarna, och om hur eventuella get-togethers ska
utformas. Styrelsen beslutar att en Facebook-grupp ska grundas och att det
ska anordnas tv̊a evenemang per år.

5 Lund

Fabian Lundberg tar ordet och berättar om sina kontakter med Lund och
hur vistelsen där ska se ut. Tal p̊a deras n0llegasque ska h̊allas, men oklart
vem som kommer h̊alla det. Troligvis blir det ett gemensamt tal med Elektro-
styret som ocks̊a bevistar Lund. Lundberg lägger fram vikten av att packa
ned ovve för lördagsförmiddagen, d̊a styrelsen i Lund har aktiviteter p̊a lut
där ovve är ett bra plagg att bära.

Ang̊aende boende har Fabian ej f̊att svar än men räknar kallt med att det
löser sig snart. Presenten som ska skänkas diskuteras därefter, där lego bland
annat föresl̊as, och bestäms. Man tänker bygga borgg̊arden i lego med en
liten punsch i klocktornet.

6 SM-september

SM i september ska taga plats 24e klockan 17.07.07 och styrelsen poängterar
vikten av att sätta en sluttid för att inte avskräcka besökare. Man beräknar
att mötet ska tas slut vid 19.30, middag inräknad. Information ska n̊a ut till
ettan genom besök av diverse klassrum, där vikten av att g̊a p̊a mötet fram-
läggs. Dagordningen till mötet bör göras snarast, och uppdraget är Mattias.
Det viktigaste är att en SNO klubbas igenom, appendix väljs samt visioner
och m̊al godkänns.
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Valberedningen har inte gjort m̊anga knop i jakten p̊a appendix, de m̊aste
komma ig̊ang! Kontakt skall Louise taga med sagda beredning för att säkra
framtida knop.

Hedersutnämning är n̊agot vi vill f̊a igenom, Anna tar p̊a sig att skriva
en proposition. Mer konkreta riktlinjer finns att läsa i punkt 11.

7 Grupper p̊a Facebook

Finns väldigt m̊anga, de nya kommer inte in. Sidan kanske räcker menar en
del av styrelsen, gruppen kanske är onödig? Dock kan inte alla göra inlägg
p̊a sidan vilket är en nackdel d̊a en del bra information n̊as genom sektionens
medlemmar. Louise menar dock att det är irriterande att m̊anga obehöriga
är medlemmar i sektionens grupp. Information om vad det finns för grupper
och sidor p̊a facebook kommer att n̊a de nyantagna, och alla andra, genom
nyhetsbrevet. Herr Micski ska se över medlemmarna i grupperna och ta bort
obehöriga.

8 Haninge

Vi har d̊alig kontakt med sektionen i Haninge. Vi kanske ska bjuda dessa
p̊a middag? Anna tycker att det är frustrerande att alltid vara de som jagar
kontakt, de närmar sig inte oss p̊a samma sätt. Hon f̊ar ingen kontakt via
mail, men ska göra ett sista försök, och sen lägga den fr̊agan åt sidan om
svar uteblir. Louise ska prata med deras ordförande.

9 Louise aktivitet

Louise vill anordna en aktivitet som involverar styrelsen, de som vill ur sek-
tionen, och aktiviteten ska inte ha med alkohol att göra. Hon föresl̊ar att
CNS och PNS utmanar resten av sektionen p̊a Lazerdome! Blandad respons
fr̊an resten av styrelsen, stor entusiasm fr̊an Erik blandas med skepsis fr̊an
vice ordförande. Spökboll föresl̊as som alternativ. Information om Aktivite-
ten ska n̊as ut genom mail alternativt klassrumraids.

Louise vill ocks̊a gärna att vi anordnar en mys-höst-kväll där vi spelar bräd-
spel, dricker te och myser med dem som vill. Spelkvällen bestäms preliminärt
till den 6e november.

10 Hederspris

En del offrar massor med energi och tid till sektionen och jobbar h̊art för
sektionens bästa. Anna föresl̊ar att vi i styrelsen kan visa tacksamhet inte
genom medalj, utan genom annan utmärkelse till dessa personer. Denna
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utmärkelse skulle kunna delas ut p̊a v̊arbalen. Anna åtar sig uppdraget att
skriva en vacker formulering till propositionen. Styrelsen gillar denna idé
enhälligt.

11 Valberedningen

Dessa behöver riktlinjer och en uttalat uppdrag s̊a att de, och alla andra, vet
exakt vad det är de ska göra. Dessa riktlinjer bör skrivas ned. Fabian antar
uppdraget att skriva detta tills den 15e oktober, annars väntar fikastreck.

12 Övriga fr̊agor

Louise önskar att styrelsemedlemmarna ska föra en liten dagbok över de upp-
gifter styrelsen utför. Detta för att underlätta en senare överl̊atelsehandling.

Teambuilding med styrelsen bestäms och utförs vid senare tillfälle. Ap-
pendix och kanske även Mattias bedöms f̊a följa med nämligen.

13 Nästkommande möte

Den 18e blir det ett lunchmöte. Efter detta snabba möte blir nästa efter SM,
datumet bestäms till den 29e september. Tidslag: 19.00. Erik rapporterar att
han ska p̊a möte med Kommunikationsr̊adet, och att han därför kan bli sen,
eller helt utebliva fr̊an mötet.

14 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 20.31, vilket innebär att mötet tog 73 minuter.
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