Styrelsemöte

Medicinsk informatik och Teknik

17 Maj

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 17/5
å Tolvan, Stockholm

1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 17:10.

1.2

Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:
Tonima Afroze
Ordförande
Mia Isaksson Palmqvist Vice Ordförane
Emelie Rosén
Kassör
Rebecka Hall
Informationsansvarig
Catherine Lef
FOF
Ida Johansson
SNO
Adam Trowald
Ambassadör

1.3

Val av mötesordförande

Tonima Afroze väljs.

1.4

Val av mötessekreterare

Catherine Lef väljs.

1.5

Försenad ankomst

Emelie Rosén kommer sent.

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.7

Godkännande av dagordning

Ordförande lägger till övriga frågor: Dagordning för SM, Marknadsföring för
SM, Medtekeventet, Rapport från råd, Klubbmästarens roll.

Justeras:

Ida Johansson

1

Justeras:
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Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Rebecka och Ida justerar innan den 24 maj.

2

Föregående protokoll

Visioner och mål, ändringarna som skickats ser jättebra ut.

3

Rapporter från råd

Tonima: Strategiska rådet, det viktigaste därifrån var diskussion om rektorsbeslutet om att man inte får läsa mer en 300hp. Inget är officiellt än, men
det har sagts att man på STH kommer få dispenser för språkkurser mm.
Detta kommer tas upp i grundutbildningsrådet.
Rebecka och Mia: Har inte haft något av sina möten på jättelänge.
Cattis: MR, Fester i Nymble, i år måste sprit köpas från THS även till kröken. Varje år skickas en medlemsundersökning ut till studenterna och ni vill
man lägga in lite fler frågor om mottagningen för att få en uppfattning av
hur äldre studenter tycker att de har påverkats av mottagningen. Detta är
bra då det kommer ge mer statistik för att mottagningen påverkar positivt.

4

Budget

Flyttar till senare då Emelie inte har kommit än.

5

Motioner

Oscar Svantesson: Styrelsen godkänner och Mia skriver motionssvar.
Fredrik Illerstam, Mazin Tais, Oscar Svantesson: Maila motionen till Mats
Nilsson och fråga vad han tycker. Vi godkänner denna motion efter ett okej
från Mats.
Malin Boije 1: Mia kontaktar Malin och ber henne att förtydliga motionen,
mejlar sedan ut den förtydliga och styrelsen godkänner därefter. Denna uppgift läggs på näringslivsgruppen, NLG.
Malin Boije 2: Styrelsen avslår, men gör det tydligt att detta står i våra
visioner.
Malin Boije 3: Även är kontaktar Mia Malin och ber henne förtydliga motionen, och styrelsen kan godkänna efter att ha läst den nya versionen.

6

Propositioner

En proposition av gamla styret om förändring i stadgarna, den har röstats
igenom vid ett sektionsmöte men måste röstas igenom vid ett till. Proposition om att införa årets kamrat har diskuterats i gamla styret. Detta tas upp
av nya styret och vi anser att vi inte ska införa det då det kan bli orättvist.
Justeras:

Ida Johansson

2

Justeras:

Rebecka Hall
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Alltså ingen proposition!
Infoansvariges roll: Rebecka föreslår att vi ska ersätta eller byta namn på
denna post till Webmaster och att denne ska ha en undergrupp. Som posten
är idag är vad som ska göras som infoansvarig luddigt och behöver bli mer
specificerat om den ska vara kvar. Cattis säger, men det är en bra post för ettan, Emelie håller med. Det finns säkert ettor som kan programmering, vilka
man i så fall kan välja till infoansvarig, annars kan man göra det tydligt att
det är okej att be en kunnande om hjälp om det behövs. Styrelsen kommer
fram till att posten inte ska bytas ut och för att förtydliga den och lägga
till/ ta bort uppgifter behövs inte en proposition göras. Bland annat kan
man lägga till att man har lite PR-ansvar också, alltså hur man ska sprida
på bästa sätt att det finns en hemsida, det förekommer sektionsmöten med
mera, med mera. Även lägga in mer PR under mottagningen. Ett mejl ska
även skickas ut, vilket bjuder in till att man jättegärna får skriva en text
som läggs upp på hemsidan. Denna text skickas till Rebecka som granskar
den och lägger upp den. Rebecka skriver utkast på tydligare postbeskrivning
och styrelsen granskar vid senare möte.
Mia har förslag på en till proposition: Det står i stadgarna, om oförutsedda
utgifter kommer så måste beslut tas på ett sektionsmöte, kan det ändras till
styrelsen tar ett beslut om utgifter upp emot 5000 kr. Mia skriver propositionen.
Tonima har ett förslag om alkoholfria aktiviteter. Emelie säger att vi kan
prova med en först och se om det är uppskattat. Styrelsen funderar på saken
och väntar till ett senare sektionsmöte med en proposition om detta. Om
en proposition skulle skrivas, skulle en grupp, typ som idrottsnämden, utses
att ordna dessa event. Styrelsen tänker på det och tar upp det igen nästa
möte.

7

Budget

Ändrar mottagningspengar till 35000kr.
Adams pengar ska läggas in.
Ändra Internrepresentation från 1000kr till 2000kr.
Med dessa förändringar är vi nöjda att presentera denna budget.

8
8.1

Övriga frågor
Dagordning SM

Vi spånar på vilka punkter som ska vara med, Tonima fixar sen.

8.2

Marknadsföring SM

Använder FB, samma uppdatering, samma tid på FB, alla pushar sina kamrater.
Justeras:

Ida Johansson
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Justeras:
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Medtekeventet

”Skitbra” hört från många håll.
Alla ska lägga upp bilder om sina event på hemsidan och FB.

8.4

Rapport från råd

Vad händer på dem, ett dokument i dropbox där man skriver några rader
om vad som har hänt. Mia bjuder in till styrelsedropboxen, alla mejlar sin
mail till Mia.

8.5

Klubbmästarens roll i styrelsen?

Blir konstigt! Förslag från Emelie, att det är klubbmästaren som sitter i
styret, inget val. Är det två E som är KM så har man istället en PR representant i styrelsen. Fast hur fungerar det då, är det demokratiskt val?
Styrelsen inser att det vore bättre med halvårsval? Ett val där vi i vanliga
fall har det och ett vid budget SM. Om det ska förändras till detta måste
det röstas igenom på två sektionsmöten.
Styrelsen fastslår att två propositioner ska skrivas. En stadgeändring där ny
klubbmästare väljs varje halvår, för att genomföra detta måste det röstas
igenom vid två sektionsmöten. En där sektionen röstar för att byta ut Jill
till Anna (måste fråga Jill först). Anna går då på efter mottagningen.

9

Nästa möte

Nästa möte blir efter sommaren. En doodle kommer ut i augusti.

10

Recap

Sakerna som pratats om gås igenom.

Justeras:

Ida Johansson
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Mötets avslutande och publicering

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Catherine Lef
FOF
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ida Johansson

5

Justeras:

Rebecka Hall

