Styrelsemöte

Medicinsk informatik och Teknik

14 November

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 14/11
å grupprum i E-huset, Stockholm

1

Formalia

1.1

Mötets öppnande

Ordf öppnar mötet 18.26.

1.2

Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:
Tonima Afroze
Emelie Rosén
Henrik Roos
Rebecka Hall
Ida Johansson
Adam Trowald

1.3

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Informationsansvarig
SNO
ONG

Val av mötesordförande

Sittande ordförande Afroze väljs enhälligt.

1.4

Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Roos väljs enhälligt.

1.5

Försenad ankomst

Ingen.

1.6

Adjungeringar

Inga.

1.7

Godkännande av dagordning

Ordf har ett par infopunkter, i övrigt godkänd.

Justeras:

Rebecka Hall

1

Justeras:

Adam Trowald
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Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Rebecka och Adam justerar på två veckor dvs. 28:e november.

2

Föregående protokoll

Inget särskilt att nämna då mötet handlade om punkter som avhandlades
på det högtidliga sektionsmötet 1:a november.

3

Rapporter från råd

Inga besökta sen sist.

4

Återlämning av nycklar

Ordf och kassör får nycklar av avgående ledamöter.

5

Feedback

Ledamöters erfarenheter utbyts med konstruktiv kritik från alla håll och
kanter. E-mail som kommunikationsmedel är en smula osmidigt, riktiga fristående KTH-adresser vore att föredra för att kunna lägga in e-postkontot i
exempelvis smartphones. SMS-gruppen bra men användningen kan behöva
struktureras upp.
ONG bedömer att det har varit en fröjd att ha suttit i styrelsen det senaste
året, Emelie nickar i samförstånd.

6

Överlämning

Få datum för individuella möten bestämda men det är på gång. Emelie lovar
spontant att ta med fika till nästa möte!

7
7.1

Övriga frågor
Samarbete med Läkarsektionen

Förvirrad kontakt med dessa, ONG har dock bra kontakt med deras Näringslivsutskott.

7.2

Linköping

Organisationen är i full gång. Mat skall handlas och folk mötas upp, det
kommer bli grymt!

Justeras:

Rebecka Hall

2

Justeras:

Adam Trowald
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Nobel Night Cap

KTH:s studenter anordnar galejet i år. Det finns två platser reserverade för
MiT så vem vill gå tillsammans med Ordf?

7.4

Adams punkt om stadgar

ONG kommer på en egen övrig punkt som han vill diskutera. Det gäller styrelsens arbete med stadgar som togs upp på senaste sektionsmötet i samband
med motionen om hedersmedlemmar. Stadgarna i allmänhet och hedersmedlemmar i synnerhet planeras att tas upp som projekt inför kommande
halvåret.

8

Nästa möte

Om ca två veckor med alla nya ledamöter, alla ska fylla i doodlen!

9

Recap

Salig avgående sekreterare Roos redogör mötets stötning med stockad röst.

10

Mötets avslutande och publicering

Avslutat 20.19, tack och godnatt.

Vid protokollet

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Rebecka Hall

3

Justeras:

Adam Trowald

