Styrelsemöte

Medicinsk informatik och Teknik

3 Maj

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 3/5
å Nymble, Stockholm

1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Ordf klubbar erans första styrelsemöte öppnat 18.03

1.2

Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:
Tonima Afroze
Mia Isaksson Palmqvist
Emelie Rosén
Henrik Roos
Rebecka Hall
Catherine Lef
Jill Rhodin
Ida Johansson
Adam Trovald
Johan Suvanen
Sander Riedberg
David Morén

1.3

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Informationsansvarig
FØF
Qlubbmästare
SNO
Ambassadör
Avgående Ordförande
Avgående Vice Ordförande
Avgående SNO

Val av mötesordförande

Sektionsordförande Tonima Afroze väljs till mötesordförande.

1.4

Val av mötessekreterare

Sektionssekreterare Henrik Roos väljs till mötessekreterare.

1.5

Försenad Ankomst

Cattis kommer en smula sent, ingen påtalar hur hon ska kompensera styrelsen för detta. Märkligt.

Justeras:

Jill Rhodin

1

Justeras:

Emelie Rosén
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Adjungeringar

Johan, Sander och Morran ges närvaro- och yttranderätt

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Suvanen har en övriga fråga om presidiebeslut.

1.8

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Jill och Emelie justerar på en vecka, klart 10/5.

2

Föregående protokoll

Funqgasquen har ägt rum, den gick bra.

3

Rapporter från råd

Tonima, Cattis och Suvanen har varit på MR/OR. Fadderregler och annat
diskuterades.
Suvanen har dessutom varit på inledningsmöte av Nomineringsrådet som
ska tillsätta ny skolchef som i sin tur tar alla beslut på STH. Bra att vara
representerade där.
David haft sitt sista studienämndsmöte. Sorgligt men sant. Årets lärare och
Övningsasse har utsetts, vilka de är offentliggörs framöver. Spännande!
Adam varit på möte hos ett företag som arbetar med bl a medtek-innovation.
Intresserade av vår utbildning men sökte egentligen INDEK-folk som vill
tjäna pengar.

4
4.1

Styrelsen 2012/2013
Kommunikation

Hur att kommunicera?
Mail i första hand, sms-grupp i andra hand. Dropbox för fildelning.
Infoansvarig tar ansvar för brevlådan i Flemingsberg. Ska med fördel vara
en etta som är i Flempan ofta, Rebecka säger att det funkar.

4.2

Mål

Måldokumentet som nya presidiet arbetat fram diskuterades. Samtliga punkter dryftades och reviderades utan att det ens var i närheten av slagsmål.
Tonima redigerar klart dokumentet. För de som vill läsa kommer detta att
publiceras inom kort.

Justeras:

Jill Rhodin

2

Justeras:

Emelie Rosén
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Verksamhet

Diskuterades i samband med måldokumentet.

4.4

Budget

Budgetförslag från gamla presidiet kommer några dagar innan Budget-SM.

5

SM

Stadgeändringar och reglementet ska dryftas och röstas om igen.
Webmasterpost, diskussion.
Nästa styrelsemöte behandlar frågor inför SM. Kallelse till SM kommer så
snart som möjligt, motioner inne senast 16:e maj.

6

Mottagningen

Jill meddelar att Osquars backe ska renoveras. Detta innebär troligen att vi
inte får utskänkningstillstånd utomhus på Nollepubrundan, surt. ska diskuteras vidare på THS om hur det blir organiserat. Lena Edvardsson som är
säkerhetsansvarig ska kontaktas.
Mottagning för masterstudenter önskas av viss programledning. Pub eller
motsvarande så att blivande klasskamrater kan bonda. Inbjudan ska ut till
både inhemska och utländska studenter. frågan kommer att diskuteras närmare på nästa styrelsemöte.

7

Övriga frågor

Presidiebeslut, två stycken. Suvanen presenterar:
Ordföranden skall alltid bära partyhatt.
Förslaget klubbas igenom, Tonima muttrar att hon får fixa en finare hatt
till näta gång då.
Styrelsekassa, en femma varje gång ett könsord sägs.
Förslaget godtages, Emelies tur att muttra...

8

Nästa möte

Satt till den 17:e maj.

9

Recap

Nådig Herr Sekreterare går igenom mötet sammanfattningsvis. Styrelsen
visar ohöljt sin beundran.

Justeras:

Jill Rhodin
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Justeras:

Emelie Rosén
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Mötets avslutande och publicering

Allt innehåll deklarerades som publicerbart. Ordf avslutade mötet 19.55.

Vid protokollet

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Jill Rhodin
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Justeras:

Emelie Rosén

