Styrelsemöte

Medicinsk informatik och Teknik

21 februari

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdag den 21/2
å KTHB, grupprum 11 Watt,
Stockholm

1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet kl 18:00 sharp - på MiT är vi punktliga.

1.2

Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:
Tonima Afroze
Emelie Rosén
Louise Anderberg
Ida Johansson
Ludvig Vinasco Korsfeldt
Nina Jansson Bertheussen

1.3

Ordförande
Kassör
Informationsansvarig
SNO
ONG
Mottagningsansvarig

Val av mötesordförande

Sittande ordförande väljs.

1.4

Val av mötessekreterare

Då sittande sekreterare ohyfsat nog valt att infinna sig på annan ort denna
afton rycker Ludvig ytterst rådigt in som substitut.

1.5

Försenad ankomst

Inga

1.6

Adjungeringar

Inga

1.7

Godkännande av dagordning

Nina lägger till en punkt. För övrigt godkäns dagordningen.

Justeras:

Emelie Rosén

1

Justeras:

Ida Johansson
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Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Ida och Emelie väljs.

2

Föregående protokoll

Inga kommentarer.

3

Uppdateringar

* Byggafton tis 26/2. Styret kommer representeras av Emelie, Tonima och
Mia.
* STH får mindre pengar 2014, efter beslut i ledningsrådet.
* Resan till Linköping kommer ske den 20-21 april, dvs ett dygn istället för
två. Boka biljetter snarast.
* Nina har varit på mottagningsråd på Bosön. Allt talar för att Mottagningen 2013 blir episk.
* Louise rapporterar från Kommunikationsrådet - En film ska göras för att
öka engagemanget bland studenter i sektionerna.
* Uppdateringar om vad som pågår i Studienämnden tillhandahåller Ida;
En utvärdering av Civilingenjörsprogrammet är pågående. Det har också
bestämts att studienämnden ska ha kontinuerliga möten med Mats Nilsson
i egenskap av både PA och GA för att diskutera MSN:s arbete samt öka
inflytandet. Dessa beräknas påbörja någon gång i P4 när Mats skrivit klart
sin avhandling.

4

Fotografering

Beslutas ska tas efter mötet.

5

Matlagare för byggafton

Emelie, Mia och Tonima ansvarar för den kulinariska upplevelsen under
MiT:s Byggafton den 26/2.

6

Planeringsgrupp

Planer inför funq måste inledas. Emelie föreslår planeringskväll där tema,
mat med mera bestäms. Preliminärt bokas den 6/3 in. Emelie kollar lokal.
Emelie, Nina och Mia är planeringsgrupp.

Justeras:

Emelie Rosén

2

Justeras:

Ida Johansson
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Planering för terminen

Elektros klubbmästare Adam har skrivit en ny serveringspolicy. Detta på
grund av att tillståndsmyndigheten var och inspekterade campus under tentapuben i period 2 och var besvikna över bl.a. hur sektionsmedlem-plus-en
fungerar. Från och med nästa tentapub kommer det inte vara möjligt att ta
in gäster utifrån eller från andra program. Policyn ligger på Elektros hemsida. Louise lovar ansvara för att lägga upp den på MiT:s också.
Tonima berättar att Elektro har ett önskemål om att vi delar på bilkostnad
under mottagningen i höst. Vi säger nej till detta. På elektros SM pratades
det om att köpa en ny bil. Pungen är döende.

8

Övriga frågor

Nina förklarar att fadderpuben spikas till 27/3. Mer info kommer.

9

Nästa möte

Veckan innan påsk.

10

Mötets avslutande och publicering

Mötet avslutas 18:51.

Vid protokollet

Ludvig Vinasco Korsfeldt
Ordförande Näringslivsgruppen
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Emelie Rosén

3

Justeras:

Ida Johansson

