
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 4 September

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Tisdagen den 4/9
å Brevduvegatan 3, Solna

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Tonima öppnar mötet 19:53

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Isaksson Palmqvist Vice Ordförande
Emelie Rosén Kassör
Rebecka Hall Informationsansvarig
Catherine Lef FØF
Jill Rhodin Qlubbmästare
Ida Johansson SNO
Adam Trovald Ambassadör

1.3 Val av mötesordförande

Tonima väljs till mötesordförande.

1.4 Val av mötessekreterare

Mia väljs till sekreterare.

1.5 Försenad Ankomst

Ingen.

1.6 Adjungeringar

Nej.
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1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet med ett tillägg om ny punkt som skall
avhandla hur det blir med medtekmässan i Lund.
Jill tillägger att hon bakat till varje möte under sin tid i styrelsen. Anna bör
ta efter. Emelie berättar om sina erfarenheter om ash̊arda kladdiga kakor.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Ida och Rebecka justerar och justeringsdatum sätts tv̊a veckor fr̊an dags
datum.

2 Föreg̊aende protokoll

Inget att ta upp.

3 Rapporter fr̊an r̊ad

Tonima berättar om OR. Viktigt att folk g̊ar p̊a r̊ad och svarar p̊a mail säger
Tonima och spänner blicken i alla. G̊ar vidare till att rapportera om 300p
gränsen. Verkar som om alla skolor inte är helt nöjda med detta och att
m̊anga undantag kommer göras. Berättar sen om att en elev p̊a Chalmers
dött efter att ha fallit fr̊an ett tak. KLÄTTRA INTE PÅ TAK!
Emelie lovar att inte ragga p̊a killar fr̊an elektro eller MiT p̊a fredag. Om
hon gör det kommer hon baka till oss alla.
Bra nyheter fortsätter Tonima glädjestr̊alande, i förra veckan stod det i Met-
ro bra saker om mottagningen p̊a KTH. Glada skratt och leenden sprids i
rummet. Tystnaden lägger sig igen när Tonima berättar att Osqvik skall
stängas under en period för att fixa taket.
Mia fortsätter och berättar gripande om ledningsgruppsmötet hon varit p̊a.
Val av skolchef är ej klart. Nya huset i Flemingsberg diskuterades samt bud-
get. Ser inte jätteljust ut.
Jill g̊ar inte p̊a qlubbmästarr̊ad av principskäl.
Cattis har varit p̊a MR. De pratade mest om nolleband. Hur tyckte ni det
fungerade? Jill berättar att en av ordningsvakterna var arg för att han tyck-
te att band stacks ut genom gallret. Styrelsen p̊apekar att detta kan ha varit
att mottagningsansvariga som gav ut band. Styrelsen är eniga om att det
fungerade bra och att det blev rättvisare för bara de som skulle ha band
fick det. Vi tjänade dubbelt s̊a mycket p̊a nollepubrundan i år än tidigare
år säger Jill.
Tonima kom p̊a tv̊a nya saker att ta upp. Ska vara en alumnivecka för hing-
are men vi ska inte vara med och fixa.
Fortsätter med att nollegasqueinbjudningar skickats ut av elektro. Har skett
en förbättring fr̊an förra året men Tonima är inte helt nöjd. Tonima berättar
att hon mailat ordförande och sekreterare för elektro och de ska ha ett möte
om detta. Tanken är att de, tillsammans med Henrik, ska utarbeta en mall
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för inbjudan till nästa år.
Tar upp bordsplaneringen till nollegasquen. N̊agon som önskar sitta vid hon-
nörsbordet? Nej, tack svarar alla som har ett val.

4 Linköping

Näringslivsgruppen sköter kontakt om event säger Tonima och pekar p̊a
Adam. Han tycker det är smidigt. Tonima ska h̊alla kontakt med ordförande.
Tycker Adam att det är en bra idé att n̊agra fr̊an näringslivsgruppen kommer
upp i höst? Jo, visst fan säger Adam. Ska vi dit i höst undrar Cattis? Nej,
de kommer hit.

5 Nymble-Hack

Fysiksektionen vill ordna stort lan. Ordförande för fysik tycker det vore
kul om vi hade en representant. Tonima har fr̊agat Anders Johansson. Han
svarade att han gärna vill tjäna sin sektion.

6 Nytt förr̊ad

Vi har f̊att nytt förr̊ad i växtrummet. Vilket rum? Varför heter det växtrum-
met? Jill tror att rummet har växt genom väggutslaggning. Adam skrockar
åt det faktum att han skrockar, ho, ho,ho.
Rebecka m̊aste kissa, hoppar upp och ner och ropar kp, kp, kp (sk̊anska för
kisspaus). De övriga äter choklad.
Slut p̊a paus. Det finns en allts̊a en hylla. Ska vi m̊ala v̊ar logga p̊a det
(sk̊apet) säger Adam och lutar sig fram̊at. Nej, vi f̊ar inte säger Jill. Nej, det
kan vi ju först̊a säger alla samstämt. Vad ska vi ha i sk̊apet?
Tonima försöker p̊a ett bra sätt lägga fram fr̊agan om n̊agon vill bygga en
hylla. Prata med källargillet säger Adam. Ok, kan n̊agon göra det? Dagens
sekreterare först̊ar inte helt hur samtalet nu styrdes in p̊a en grön väska. Sam-
talen spretar iväg. Ordning hojtar Tonima. Adam skrockar mycket mörkt.
Vi gör det tillsammans. Ja, alla ska med. Vuxna människor gör saker till-
sammans säger Emelie. Sen imponerar hon i SJ-kunskap.

7 Adressändring

Vad tycker ni om att ändra adressen till Campus Valhallavägen. Ja, ropar
Cattis. Ja, ropar Emelie. Ja, ja , ja instämmer övriga. Rebecka blir tilldelad
ansvaret. D̊a har vi bestämt det, perfekt säger Emelie och ser lite trött ut.
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8 Innovationsplatsen

Det är huset som Mia redan ritat upp, fint hon har ritat. Tonima fr̊agar
om det är n̊agot vi önskar. Fler föreläsningssalar tycker alla. Tonima för
vidare det till Sofia Nordgren som just nu är med i gruppen för husbygget.
Matplatser vore ocks̊a bra, m̊anga micros och bord. Det är ju kaos redan
nu. Kan vi f̊a fler stolar redan nu i tian. Kanske fyrkantiga bord istället för
runda, det vore bättre.
Sofia hade p̊apekat att det kan bli lite problem med sektionstillhörigheter
när mer börjar sl̊as ihop. Det kan man fnula lite p̊a.

9 S̊a fungerar THS

P̊a OR presenterade Denise hur THS är uppbyggt. Tonima drar samma sak
nu. Är det viktigt fr̊agar Jill? JA, svarar Tonima och börjar berätta. KF är
högst styrande organ. Som riksdagen säger Emelie. Det heter ju fullmäktige,
säger Jill med överlägsen min mot stackars Emelie, det är ju det betyder att
det är högst bestämmande. Emelie kryper ihop.
Under tiden har Tonima vecklat in sig i sin lilla skiss. KAOS. Hon försöker
rädda situtionen. Med lite hjälp fr̊an Jill g̊ar det bra. Ibland är det läskigt
p̊a deras möten d̊a f̊ar de kalla k̊arar inflikar Emelie. Det var läskigt när
brandk̊aren kom kontrar Adam.
Tonima rabblar alla r̊ad. S̊a man har lite koll p̊a dem.

10 Motioner till KF

Motionsstopp 6:e september. Är det n̊agot vi vill att KF skall jobba med?
Cattis suckar och säger vi har ju haft problem med spriten. Tillägger att hon
inte menade personligen utan under mottagningen. Har blivit jobbigt med
beställningar av alkohol när sittningar h̊allts i k̊arhuset. Allt man köper men
inte säljer tar k̊aren tillbaka och häller ut. Kan de inte köpa tillbaks det?
Det har diskuterats p̊a OR. De m̊aste ju kunna köpa tillbaka öl och cider.
B̊ade Cattis och Tonima har diskuterat det p̊a olika möten och det kommer
fortsätta tas upp. Behöver inte skriva n̊agon motion.
Pratar om hur nollegasquerna p̊a Nymble fungerat i år. Cattis berättar om
gasquen i lördags för energi och miljö. Var problem där med. Hetsiga dis-
kussioner kring att det inte fungerar med maten i Nymble. Detta m̊aste tas
upp. Det diskuteras redan p̊a OR. Cattis kan ta upp det p̊a MR. Prata med
de som var och pratade med kocken förra året innan du tar upp det inflikar
Jill.

11 Programansvarig student

Vi m̊aste ta tag i detta. Ingen har anmält sig. Var det ingen av motionärerna
som ville ta p̊a sig det säger Ida. Jo, vi pratar med dem först. Tonima tar
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p̊a sig att maila dem.

12 KTH-Alumni

Ursäkta mig men vad är det här? Säger Ida. En grupp med de som g̊att ut
KTH kan vara med. Är som ett litet Facebook p̊a hemsidan säger Tonima
med vän röst. Där finns en medicinsk teknik grupp nu. Johan Suvanen har
varit i kontakt med dem. Alla som har läst medicinsk teknik kommer bjudas
in i gruppen. Adam gungar lojt p̊a stolen och säger att detta är en NLG
aktivitet. Finns b̊ade studenter och alumni representanter som är med p̊a
detta.

12.1 Undergrupper

De vill ha förslag p̊a undergrupper. Har vi s̊a m̊anga alumni att vi kan göra
undergrupper undrar Mia. Man kan g̊a med redan när man pluggar. Försla-
gen haglar: Hingare, civilare, årskullar typ MiT-10.

Har funderats p̊a att man ska ha tagit visst antal poäng för att f̊a vara
med i gruppen, typ 180 poäng s̊a vi inte f̊ar massa onödigt folk i grupperna.

Vad är egentligen KTH- alumni börjar folk nu diskutera. Man f̊ar tillträde
till jobbportalen säger Tonima efter att ha letat länge p̊a internet. Det är
bra d̊a f̊ar vi jobb. Att ha jobb är bra skrockar Adam.

12.2 Ansvar för KTH-Alumni

Adam tar genast p̊a sig ansvaret, NLG fixar.

12.3 Aktiviteter

Adam drar ett skämt och skrockar åt det själv för ingen annan hörde.

Kommer vara en vecka i oktober. Vore kul om vi var med och ordnade
lite aktiviteter, till exempel bandy. Ska alla, alla alla spela bandy undrar
Cattis. Ingen svarar riktigt och hon ser förvirrad ut.

NLG tar p̊a sig ansvar för detta och kollar upp vad som ska göras.

13 E+Mit tidning

Förslag fr̊an fröken Anna Larsson om att dra ig̊ang en tidning för elektro och
MiT. Styrelsen enas om att kolla av intresset lite i sektionen. Blir ju mycket
jobb, gäller att n̊agon vill ta p̊a sig det. Följer upp p̊a nästa styrelsemöte.
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14 Övriga fr̊agor

Lund, vi är sugna om vi f̊ar bra pris. Rebecka har en stuga vi kan bo i.
Adam kollar upp lite mer. Styrelsen kanske kan f̊a reducerat pris. Berättar
om det för övriga sektionsmedlemmar. Hur gör vi med deras biljetter? Blir
de andra arga om styrelsen åker. F̊ar vara tydliga med att vi åker för att
representera. De andra kan ju åka om de betalar fullpris. Kan vi reducera
pris för övriga om inte alla i styrelsen kan åka? Det blir sv̊art. Vi åker ju för
att representera. Vi behöver tv̊a eller tre fr̊an styrelsen som åker.

15 Nästa möte

Om tre veckor ungefär. Tonima skickar en doodle. Cattis tipsar om ett lite
kortare möte i tolvan. S̊a bygger vi hylla efter. L̊ater bra tycker folk. Trevligt
att komma bort och f̊a käka idag dock. Ett uppstartsmöte m̊aste ju vara
längre.

16 Recap

Mia sammanfattar dagens mastodonta mötet mycket kort.

17 Mötets avslutande och publicering

Tonima avslutar mötet, 21:56, och alla pustar ut. L̊angt möte men ack s̊a
mycket som styrts upp!

Vid protokollet

Mia Isaksson Palmqvist
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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