
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 10 Oktober

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Onsdagen den 10/10
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordf. avbryter diskussionen om Ensam mamma söker och öppnar mötet
18.00.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Isaksson Palmqvist Vice Ordförande
Emelie Rosén Kassör
Henrik Roos Sekreterare
Rebecka Hall Informationsansvarig
Catherine Lef FØF
Anna Larsson Qlubbmästare
Ida Johansson SNO
Adam Trovald Ambassadör

1.3 Val av mötesordförande

Styrelseordförande Afroze väljs enhälligt.

1.4 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Roos som dessutom bjuder p̊a bl̊abärspaj i afton.

1.5 Försenad ankomst

Ingen.

1.6 Adjungeringar

Inga.
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1.7 Godkännande av dagordning

Rebecka har en punkt om NLG samt stavfelsändringar i stadgarna.
Helt plötsligt är m̊anga i styrelsen uppmärksamhetstörstande; Anna vill pra-
ta hemsida, Adam vill prata om NLG, Mia vill diskutera sin titulering och
Cattis vill prata tröjor.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Emelie och Anna anmäler sin frivillighet, justeringsdatum blir tv̊a veckor
fr̊an och med dagens datum.

2 Föreg̊aende protokoll

Adressändringen har f̊att klartecken men nyckeln till facket är borttappad
av ansvarig farbror.
Henrik hör sig för om vaniljs̊asens tillst̊and och definierar ordet slabbig till-
sammans med Rebecka.
Tidningsförslaget är bra men det m̊aste finnas drivna människor. Den ska
inte skrivas under tentaperioden utan vara klar tv̊a veckor innan, problemen
hopar sig.
Fr̊agan om PAS, programansvarig student, tas upp. Herr Svantesson kan va-
ra intresserad fast inte förrän nästa termin. Ska vi tillsätta n̊agon tidigare?
Ingen br̊adska direkt, programpaketen tar tid att göra. Bättre att göra det
bra än snabbt. Det ska ju dessutom vara en grupp som förhoppningsvis
Oskar ska tillsätta.
Alumni-veckan kommer snart, NLG skulle ev. fixa aktiviteter men det är
avstyrt. Det är för f̊a medtek-alumnis, massa annat finns att lägga energi
p̊a.

3 Rapporter fr̊an r̊ad

Rebecka varit p̊a KR, kommunikationsr̊ad. THS och loggor har diskuterats.

Emelie varit p̊a ER, ekonomir̊ad. Datasektionen var inte där. Syftet med
varför ER finns har diskuterats. Ekonomiutbildning har ägt rum, THS be-
talar för alla sektionerna. Nytt webbaserat redovisningsprogram har införts,
väldigt smidigt. Emelie har beställt åt oss. Vi har en bra buffert och därmed
är ekonomin stabil.
Anna fr̊agar om biljetter till N0llegasquen kan subventioneras. Cattis för-
klarar att det dyrare priset var rimligt med tanke p̊a aktiviteterna. Emelie
föresl̊ar att det ska pratas och planeras ekonomi nu när ekonomin blir bättre.

Anna undrar om det finns Qlubbmästarr̊ad. Ja, blir svaret, och friskt
blod behövs. Anna ska maila THS styrelse om när och var mötena är.
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Ida varit p̊a UR, där togs det fram standarder. Ida var pinsamt oförbe-
redd och visste lite om standarder. SN-möte har ocks̊a ägt rum där nämnda
standarder har tagits upp. SN ska generellt synas mer ut̊at och öka sitt in-
flytande. Ida har dessutom lärt sig att göra inlägg p̊a hemsidan, yay!
Vidare; Högskoleverket ska utvärdera KTH framöver, gällande examina-
tionsrätter, kvalité och annat. 300hp-gränsen har ocks̊a vidtalats, utredning
skall göras för att se hur det ska genomföras...

Mia har besökt ledningsgruppsmöte, KTH ska flytta allt som finns p̊a
ANA12 till ANA10, bara kontor dock. Det har ocks̊a sagts att vissa kandidat-
kurser kanske ska bli helt p̊a engelska. KTH:s ranking har ökat, grundas p̊a
hur mycket forskningsarbete som publiceras. Studentrankingen ocks̊a ökat,
oklart hur och varför. Cattis tycker det är bra att KTH är bra. Henrik infli-
kar att Finland är ett av de bästa länderna att bo i enligt undersökning.

Cattis varit p̊a MR, mottagningsr̊ad. Syfte med mottagningen har dis-
kuterats.

Kickoff med näringslivsr̊ad, Adam var inte där men det hade tydligen
varit nice.

Tonima har varit p̊a Ordförander̊ad, STIM och musik som spelas för all-
mänheten har diskuterats. Vi betalar inte för att vi inte har offentliga fester.
Fakturor kommer, THS pratar om att betala för hela KTH. Strategiska r̊a-
det har ocks̊a besökts. Dagordningar inför dessa kommer sent. E-inlärning
diskuterades, Tonima och David Berg (den trevliga snubben p̊a elektro i
Haninge) ska g̊a vidare med det.

4 Lund

Tonima, Rebecka och Suvanen varit i Lund p̊a mässa, genomg̊ang p̊a SM
kommer. Tonima har odlat kontakter. Rebecka träffade sin mammas kompis
som red p̊a samma ridskola. Emelie och Adam garvar åt det hela. Standardi-
serng är p̊a g̊ang, m̊alet är att alla medtek-program i landet ska h̊alla samma
niv̊a.
Mässa i hufvudstaden nästa år, Tonima föresl̊ar att vi ska h̊alla n̊agon form
av föredrag. Jättebra reklam säger Emelie, exjobb är en bra punkt. Emelie
trycker p̊a att det är en jättebra idé!
Adam lämnar mötet, oklart varför.

5 Ny skolledning

Hans Hebert är ny skolchef och Björn-Erik Erlandsson ny vice skolchef.
Adam återvänder lagom till bl̊abärspajen serveras.
Tonima vill lära känna skolledningen. Lunchmöten har tidigare föreslagits
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skolchefen som var positiv till idén. Det ligger i b̊adas intresse att ha en bra
dialog.
Styrelsen beslutar:

att Tonima mailar skolchefen om lunchmöte.

6 Stad- och festutbildning

Fler kandidater behövs, förslagsvis faddrar. Visst intresse finns i sektionen.
Emelie och Adam drar ett storleken-har-ingen-betydelse-skämt i samband
med pajuppläggningen.
Styrelsen beslutar:

att Tonima mailar info till de intresserade i styrelsen.

7 Informations-ansvariges postbekrivning

Ska posten inkludera webansvarig ocks̊a? Vidare diskuteras om n̊agon etta
ska vara webansvarig. Cattis tycker att en HING ska vara det och sätta en
etta p̊a sekreterarposten, klart underskattande sekretariatets h̊arda arbete.
N̊agon m̊aste vara ansvarig för hemsidan säger Anna, förslagsvis en grupp
människor som kan datorer. Wordpress är för kr̊angligt för gemene man.
Rebecka m fl ska skriva en beskrivning om vad arbetet innebär för intern
marknadsföring. Mia fr̊agar om det st̊ar p̊a hemsidan att det är tentapub,
JA rungar massorna.
Styrelsen beslutar:

att Rebecka m fl skriver en postbeskriving för intern marknadsföring.

8 SM

Datum ska bestämmas. St̊ar det för SM i snusk fr̊agar Emelie. Diskussioner
kring datum följer. 17.27 den 7:e blir det, klubbat!
Emelie fnissar om kraftiga saker när styret diskuterar pappersstorlek för SM-
planscherna. Styrelsen och sektionen ska göra mer för att f̊a med ettorna till
SM och övriga sektionen. Bjuda p̊a godis är alltid ett säkert knep och riktigt
godis ska det vara!
Motionsstopp en vecka innan, styrelsemöte därefter.
Propositioner, förslag? Stavfel ska fixas ordentligt. Sekreterare fixar s̊a att
propositionerna har samma format som övrig dokumentation.
Ändringar i budgetposterna nu när ekonomin är bättre. Höja kvalitén p̊a
utgifterna s̊a att säga. Adam och Emelie kikar p̊a det.
Styrelsen beslutar:

att SM ska h̊allas den 7/11 kl 17.27.
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9 Linköping

Styrelsen + en medtek-representant fr̊an y-sektionen i Linköping kommer
hit den 17-18:e november. Kan bli helgen efter ocks̊a men det är inte s̊a
troligt. Vad ska vi anordna? Händer det n̊agot i bygden? Det kanske vore
bättre om de kommer den 16:e?
Lamt med helg menar Rebecka. De borde komma p̊a N0llepubrundan, den
är fet. Har inte den varit, fr̊agar Adam. Hrm, jo för längesen suckar övriga.
Styrelsen beslutar:

att Tonima spikar datum för besöket, andra tänker ut aktiviteter.

10 Nyhetsbrev

Henrik framför sin glimrande idé. Enkel och snabb hantering annars f̊ar
det vara. Bilder och de senaste inläggen + eventuella extragrejer. Deadline
förslagsvis den sista varje m̊anad. Henrik och Rebecka kikar vidare p̊a det.
Förtvivlat bra idé utbrister Adam.
Styrelsen beslutar:

att Henrik och Rebecka utvärderar möjligheterna att skicka ut nyhets-
brev.

11 DKS p̊a N0llegasque

Ska de f̊a subventioneras i och med att de m̊aste g̊a p̊a N0llegasquen?
Utrymme i kommande budgeten finns nog, ska v̊ar ordförande ocks̊a f̊a sub-
vention?
Sv̊art säger Adam efter ett l̊angt osammanhängande utlägg om ingenting.
Hur ska det hela g̊a till, ska det budgeteras under mottagningen?
Fr̊agan ska sugas p̊a och planeras inför nästa budget. FOF ska kolla hur
mottagningens budget ser ut och vad som kan göras där.

12 Överlämningshandlingar

Skall helst vara klara till nästa styrelsemöte säger Tonima. Se över och fyll
i viktiga kontaktuppgifter och annat av värde.

13 Övriga fr̊agor

Rebecka: En fr̊aga om stadgarna avhandlades tidigare under mötet. Vida-
re ska valberedningen sätta upp lappar med nominerade kandidater enligt
stadgarna. Sander i valberedningen föreslog att lägga upp nomineringar p̊a
hemsidan istället. Tonima kollar vad som st̊ar i skriften (stadgarna allts̊a).
Rebecka vill ha info om NLG och vad de åstadkommit, hemsida och nyhets-
brev ska göra jobbet.
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Anna: Hemsidan är som sirap. Vi tillsätter en grupp p̊a SM.
Styrelsen beslutar:

att fr̊agan tas upp p̊a SM om att tillsätta en webmaster-grupp.

Adam: Lunchföreläsning den 24/8. Anmälan m̊aste göras, funkar via
hemsida eller s̊an där modern QR-app, nytt p̊ahitt som aldrig kommer att
sl̊a igenom menar sekretariatet. Föreläsningen kommer dock bli nice!
Studiebesök p̊a Sectra i Linköping, buss g̊ar ner under en dag. Allt gratis
för studenter.
6 pers i NLG nu men m̊anga kommer plugga utomlands. Annons om rekry-
tering ligger ute, hjälp behövs särskilt p̊a medtek-eventet i höst. Adam är
ödmjukheten själv och överöser inte alls sig själv med lovord kryddade med
hybris. Alla vill ha kvar Adam som ambassadör.
Det h̊alls även ett event med Health Navigator för f̊a lyckliga utvalda.

Extra punkt: Tonima tar upp julkalender. Lite olika parter i sektionen
lägger upp saker om roliga saker i sektionen. Jobbigt tycker de flesta. Där-
emot borde vi skicka julkort säger Anna. Hur ska vi göra d̊a? En rolig bild
varje dag l̊ater bättre som julkalender.

Mia: Vill bli kallad Byggchef fram till nästa möte gällande ett visst hyll-
bygge i förr̊adet i Tolvan. Tveksamt medh̊all fr̊an övriga styrelsen. Tonima
berättar en pinsam anekdot om Mia för att underminera hennes auktoritet.
Mia röstas enhälligt fram till Byggchef trots det.
Styrelsen beslutar:

att Mia innehar titeln Byggchef under kommande hyllbygge.

Cattis: Vill ha styrelsetishor, t-shirts allts̊a. Styrelse-bikini föresl̊ar Eme-
lie. Jaa, string ropar Adam och klappar händerna. Henrik är inte sen att
medverka. Vad f̊ar det kosta d̊a? Enkelt och billigt ska det vara. Anna kollar
vilka alternativ som finns.
Rebecka vill ha potatistryck, bestämt nej fr̊an övriga. Hon tar tillbaka sitt
förslag och skyller p̊a att hon skojade. Säkert.
Styrelsen beslutar:

att fröken Anna QM kollar upp vilka alternativ p̊a t-shirts som finns.

14 Nästa möte

Doodle kommer.

15 Recap

Henrik drar mötet snabbt i behagliga ordalag.
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16 Mötets avslutande och publicering

Allt kan publiceras. Ordf avslutar mötet 20.24.

Vid protokollet

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS
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