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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte
Måndagen den 29/9, kl 19.06
Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas exakt 19.07, det vill säga en minut försent.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Louise Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Mattias Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

Louise Andersson
Anna Larsson
Nina Jansson Bertheussen
Josefine Corné
Sofia Svensson
Mattias Fendukly

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör tillika Webmaster
Appendix
Ledamot 1
Sekreterare

Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande förutom de tv̊a herrarna Lund-
berg och Micski vars fr̊anvaro är godkända. Herr Micski är nämligen p̊a
kommunikationsr̊ad med övriga informationsansvariga i THS.

1.5 Försenad Ankomst

Vice Ordförande fröken Larsson p̊apekar att herr Lundbergs fr̊anvaro bara
är godkänd till 19.13. Vice Ordförande sätter alarm p̊a sin mobil för att inte
g̊a miste om eventuella fikastreck vid en ankomst efter 19.13.

Informationsansvarig herr Micskis fr̊anvaro är godkänd s̊a länge kommu-
nikationsr̊adet (KR) p̊ag̊ar.
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1.6 Adjungeringar

Vice Ordförande fröken Larsson konstaterar att ingen adjungerar mötet för-
utom sekreterare Fendukly. En pik som resulterar i ett brustet sekreterar-
hjärta.

1.7 Godkännande av dagordning

Ordförade Anderberg har lagt till en punkt i den senaste versionen av dag-
ordningen, punkt 6 Utvecklingssamtal. Dagordningen kan godkännas efter
detta tillägg.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Justeringspersoner väljs till att vara Nina Jansson Bertheussen och Josefine
Corné varp̊a justeringsdatum sätts till den 10:e oktober, det vill säga om en
och en halv vecka.

2 Förg̊aende protokoll

Fröken Larsson g̊ar snabbt igenom förg̊aende protokoll för att recapa. Mötet
är det första p̊a terminen d̊a alla är p̊a plats.

3 Presentation

I och med att styrelsen f̊att ett fräscht tillskott i form av Appendix Corné an-
ser Ordförande Anderberg det vara relevant för alla i CNS att presentera sig.

Fröken Anderberg föresl̊ar att tidigare styrelsemedlemmar ska presentera
varandra. Efter ett antal minuter d̊a det visar sig att idén inte var den mest
tidseffektiva g̊ar mötet vidare i att var och en presenterar sig själv. Efter en
hel halvtimme kan den fulltaliga styrelsen konstatera att ännu en västgö-
tabrud tillkommit. Mötet g̊ar vidare.

4 Uppdateringar

Ordförande Anderberg förklarar för fröken Corné vad punkt 4 Uppdatering-
ar innebär. Vidare berättar hon om vistelsen i Lund där alla fr̊an CNS inte
närvarade och p̊apekade att det till stor del var en trevlig resa. Ordförande
Anderberg fortsätter att berätta om ordförandefrukosten hon nyligen närva-
rat p̊a, det kommer vara frukostmöten bland sektionernas alla ordföranden
en g̊ang i m̊anaden. Hon berättar även om en tr̊akig händelse under efter-
köret p̊a n0llegasquen som alla faddrar samt ettan blivit informerade om för
att p̊apeka vad som gäller.

Vice Ordförande fröken Larsson fortsätter och berättar om PNS-mötet som
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är p̊a g̊ang. Det ska anordnas helst innan tentaperioden. P̊a tal om tenta-
period p̊apekar hon att allt är checkat och klart inför kommande tentapub.
FØ Fska göra en utvärdering av förg̊aende period samt förbereda överläm-
ningshandlingar.

CNS ekonomiska talesperson, Kassör Jansson Bertheussen berättar att hon
varit p̊a ekonomir̊ad för en vecka sen där alla ekonomiansvarige samlades.
Hon avslutar med att berätta om tre ekonomirelaterade utbildningar är p̊a
ing̊ang för hennes del. Det sp̊as om att hon äntligen ska f̊a öva p̊a addition
och subtraktion.

5 Mottagningen

Vice Ordförande Larsson berättar att det finns en del att förbättra till nästa
års mottagning, även om det till slut var en rolig tillställning. Enligt Appen-
dix Corné kunde det bland annat varit bättre information till de nyantagna
ang̊aende tider.

Det diskuteras huruvida planerandet inför nästa års mottagning kan gö-
ras annorlunda varp̊a en del förslag kommer upp. Mer diskussion och beslut
är att vänta.

6 Utvecklingssamtal

Ordförande Anderberg önskar att ha ensklida möten med samtliga styrel-
semedlemmar för att utvärdera. Önskem̊alet välkomnas av samtliga varp̊a
fröken Anderberg berättar att en doodle kommer ut inom kort.

7 Elektromiddag

Den 14:e oktober ska MiT bjuda Elektro p̊a middag. För att laga middagen
krävs ett storbesök hos närmsta och bästa butik. Sofia, Anna, Louise och
Nina (ingen kille lyckades bli inkvoterad) tar sig an uppgiften att laga ma-
ten varp̊a Josefine, Anna och Mattias tar sig an uppgiften att handla maten.
Nina festanmäler och Anna bokar cykeln.

D̊a middagen börjar kl 19 anser matlagarna att kl 16 är en rimlig tid att
börja med maten som handlas dagen innan.

8 Kemis n0lle

Den 11:e oktober är det Kemisektionens tur att anordna en n0llegasque för
sina nyantagna där CNS är inbjudna. En present diskuteras där fröken Jans-
son Bertheussen föresl̊ar att CNS kan spinna vidare p̊a tanken om sexkitet

Justeras:

Josefine Corné
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som var presenten fr̊an Kemistyrelsen till CNS. Ytterligare brainstorming
vid senare tillfälle krävs för att komma fram till ett beslut om present.

9 FFS

Flemingsbergs Förenade Studentk̊arer (FFS) kallar till möte den 15:e okto-
ber där Ordförande Anderberg tillsammans med Vice Ordförande Larsson
kommer att närvara. P̊a FFS-mötet kommer det diskuteras om Flemings-
bergs framtid samt hur utvecklingen kommer se ut med ett längre tidsper-
spektiv.

Inför mötet undrar Ordförande Anderberg vad CNS tycker fattas ute i Fle-
mingsberg. Appendix Corné bekräftar det alla andra tidigare sagt om att
det känns väldigt ensamt ute i Flemingsberg, en pub skulle vara trevligt.
Eller ett pingisbord, nu när holken st̊ar till CNS förfogande och är tom. Det
ska kollas upp med STH vad de kan hjälpa till med.

10 Teambuilding

Teambuildingen som CNS hade i somras var lyckad och Ordförande An-
derberg tycker att en ny teambuilding-aktivitet ska h̊allas varp̊a samtliga
instämmer. Förslag p̊a att hänga tillsammans kommer fram, till exempel
bowla och äta gott käk. D̊a schemat för tillfället är fullspäckat bestäms det
till slut att kommande tisdag (den 7:e oktober) ska frukost ätas tillsammans
p̊a THS Café.

11 Skolr̊ad STH

Ordförande Anderberg tillsammans med SNO Rebecka Nilsson Hall har va-
rit p̊a ett uppstartsmöte med STH. Tanken med det nya Skolr̊adet som det
talades om är att f̊a bort de byr̊akratiska inslag som finns och att öka stu-
denternas inflytande över sin utbildning och sektion.

I skolr̊adet fr̊an studenternas h̊all ska ordföranden, studienämndordföranden
samt en styrelseledamot sitta med. Vikten av en programansvarig student
(PAS) p̊atalas. En PAS ska inom kort tillsättas för att f̊a denna att medverka
i Skolr̊adet. Mer information är att vänta.

12 Stadgar och reglemente

Dokumenten för stadgar och reglemente är inte av den senaste versionen. De
inneh̊aller även en del stavfel. För att f̊a ordning p̊a stadgarna och reglemen-
tet föresl̊ar fröken Jansson Bertheussen att det skulle vara smart om CNS
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samlades en dag för skriva igenom allting. Ordförande Anderberg instäm-
mer. Det bestäms att CNS samlas den 23:e november kl 10.00 p̊a obestämd
plats för att skriva i ordning styrdokumenten.

13 Övriga fr̊agor

Innan mötet kan avslutas kommer en del fr̊agor upp. Ordförande Anderberg
informerar om att fotografier och julkort ska fixas. Fotografierna p̊a styrel-
semedlemmarna fixas kommande tisdag efter frukosten.

Fröken Svensson anser att det bör finnas flera medlemmar tillsammans med
herr Lundberg i idrottsnämnden. Herr Lundberg berättar att en kontaktan-
nons ska skrivas kommande torsdag (den 2:a oktober). Förhoppningen är
att fölk fr̊an ettan ska hoppa p̊a t̊aget.

B̊ade fröken Svensson och herr Micski p̊apekar att mellansteget till alla e-
postadresser är tidskrävande, speciellt för programansvarige Mats Nilsson.
Fröken Anderberg svarar att det har st̊att stilla väldigt länge p̊a den fronten,
men n̊agonting är p̊a g̊ang.

Den inofficiella fikastreckansvariga fröken Larsson förtydligar reglerna an-
g̊aende fikastrecken. En försenad ankomst är okej s̊a länge den är föranmäld
i rimlig tid. Anna berättar reglerna; fikastreck kommer delas ut vid händelse
av en oanmäld försening, ett ojusterat protokoll eller ett oskrivet protokoll
(senast tv̊a dagar innan justeringsdatumet). Mattias toppar ställningen just
nu med fyra fikastreck varp̊a Fabian och Erik ligger p̊a delad andraplats med
ett streck var.

Önskem̊alet fr̊an CNS är att ha en brunch med Elektro en g̊ang per m̊a-
nad där Crapula ska ha sina fingrar med i spelet. Det är tänkt att denna
gemensamma brunch ska vara till för sektionsmedlemmar inom bägge sek-
tioner. Vice Ordförande Larsson tar p̊a sig ansvaret att kontakta Elektro
och Crapula i syfte av att anordna gemensamma bruncher.

Informationsansvarige herr Micski som anlände i mitten av styrelsemötet
berättar om mötet han nyss var p̊a. Bortsett fr̊an salladen han blev bjuden
p̊a berättar han att mötet var trevligt.

14 Nästkommande möte

Nästa möte bestäms till att vara den torsdagen den 16:e oktober kl 13.
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15 Mötets högtidliga avslutning

Mötet blev längre än tänkt och avslutas 21.25 av Ordförande Anderberg.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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