
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 26 November

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 26/11
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Fröken ordförande förklarar, med myndig stämma, mötet öppnat kl 18.07.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Palmqvist Vice ordförande
Emelie Rosén Kassör
Henrik Roos Sekreterare
Ida Johansson SNO
Adam Trowald ONG
Anna Larsson Qlubbmästare
Malin Salomonsson Tillträdande Sekreterare
Louise Anderberg Tillträdande Informationsansvarig
Ludvig Vinasco Korsfeldt Tillträdande ONG
Nina Jansson Bertheussen Tillträdande Mottagningsansvarig

1.3 Val av mötesordförande

Sittande ordförande Tonima Afroze väljs.

1.4 Val av mötessekreterare

Tillträdande sekreterare Malin Salomonsson väljs.

1.5 Försenad ankomst

Anna Larsson och Mia Palmquist (’Packet’, konstaterar Adam). Det beslutas
att just nämnda flickor (inkl. Adam) bakar till nästa styrelsemöte.

1.6 Adjungeringar

Inga.
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1.7 Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns utan tillstymmelse av invändan.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Henrik och Mia väljs. Justeringsdatum sätts till 13 december.

2 Föreg̊aende protokoll

Henrik tar till orda, p̊aminner om hur kul vi tycker styrelsearbetet är. Vidare
konstateras det att Linköpingsborna som besökte Tolvan var mycket trevliga
och att lördagens utbyte av idéer var ytterst intressant. Presentationerna var
bra men lite t̊arta-p̊a-t̊arta, enligt Adam, d̊a vi under Sectra-besöket redan
f̊att mycket information om deras verksamhet. Henrik anser att längre fram
i detta eminenta samarbetet vore det bättre om den sortens information f̊ar
ske i självstudieform.

3 Rapporter fr̊an r̊ad

Fröken Qlubbmästare p̊apekar att hon inte g̊ar p̊a sitt r̊ad, d̊a det innebär
att hon m̊aste g̊a p̊a fester - usch och fy. ONG har besökt ett event men före-
tagspresentationer, vilket var mycket bra, trots oerhört nervös presentatör.
Det konstateras att sekreteraren ska vara representant i THS international,
n̊agot majoriteten av sittande styrelse inte känner till, d̊a Henrik maskat ett
helt år. I Utbildningsr̊adet fick SNO diskutera och skriva lappar - oerhört
konstruktivt. Ordförande har arbetat med utbildningaplan för STH samt
verksamhetsplan vad som ska göras under året. Adam p̊apekar att fokus ska
läggas p̊a deras (STHs) kurser. Utbildningen m̊aste fokuseras mer p̊a.

4 Sektionsordförandes partyhatt

Under första mötet för sittande styrelse röstades det igenom att ordföranden
ska bära partyhatt p̊a sitt huvud under styrelsemötet. Tonima önskar att
denna regel ska slopas, och föresl̊ar omröstning. Önskem̊alet röstas ner -
hatten stannar.

5 Hemsida och nyhetsbrev

- Henrik p̊apekar att uppdateringar p̊a hemsidan m̊aste göras d̊a brist p̊a
dessa kan vara en anledning till att hemsidan aldrig blir snygg. I dagsläget
används ett förinställt tema fr̊an THS och inte ens det fungerar, vilket f̊ar
sektionen att framst̊a som oseriös.
- Anna p̊apekar att bilder av styret borde finnas p̊a hemsidan. Adam blir
exalterad över tanken p̊a att fotograferas i kostym. Välfärdsdebatt utbryter
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nästan, men avstyrs r̊adigt av ordföranden.
- Det nyligen startade nyhetsbrevet m̊aste skrivas av n̊agon, d̊a den avg̊aen-
de sekreteraren har administrerat detta i brist p̊a tydlig arbetsfördelning i
fr̊agan. Vice ordförande? sekreterare? Info-ansvarig? Fröken ordförande p̊a-
pekar att vice är en d̊alig idé, d̊a ordförande vill kunna dumpa uppgifter
p̊a denne när hon behagar. Info-ansvarig väljs som ansvarig. Hur ska brevet
p̊a smidigaste sätt distribueras? Klickbar lista p̊a hemsidan där man kan
börja prenumerera är Mats Nilssons förslag. Emelie tycker det är bra med
tv̊angsmail fr̊an programansvarig (som i dagsläget). En kombination föresl̊as.
Henrik tycker vi ska avvakta till social-funktionen har introducerats.

6 Samarbete KI

Styrelsen samt NLG vill att sektionen ska försöka inleda ett samarbete med
KI:s läkarstudenter. Det har tidigare föreslagits en middag/sittning - inget
intresse visades dock för detta. Försök med samarbete läggs ned fram till
Medtech-evening. KI ska mycket officiellt bjudas in till Medtech-evening -
ska inte vara n̊agon oklarhet huruvida de är välkomna eller ej.
Skolchefen har fr̊agat om n̊agra utifr̊an f̊ar vara med. Ludvig svarar jakande
- dock beroende p̊a i vilken lokal eventet ska h̊allas. Adam föresl̊ar att STH
kanske kan sponsra om de bjuds in.

7 MiT:s födelsedag

Den 4:e december fyller sektionen 4 år. D̊a ska det serveras GODA t̊artor, i
Tolvan, Haninge och Flemingberg. Ingen har tid eller möjlighet att baka till
detta s̊a t̊artor ska inhandlas. Viktigt med bl̊aa t̊artor, dock. Maja föresl̊as
tillfr̊agas huruvida hon kan bjuda p̊a t̊arta ute i Haninge. Mia lovar att hon
ska åka dit. Malin, Nina och Louise utses ansvara för t̊artkalas i Flempan.
Adam föresl̊ar återigen att STH borde bjudas in, och samtidigt se till att de
f̊ar sponsra/bidra lite.
Planen kring att köpa t̊artor ändras när n̊agon anser att PR kan baka i
helgen, d̊a de änd̊a inte har n̊agot annat för sig (s̊asom LussePRe till exem-
pel). Anna flippar, och diskussionen återg̊ar till att röra köpet̊artor. Paus
när Adam häller Coca-cola över sekretariatets dator.
Beslut; Malin, Louise och Ludvig f̊ar ansvara för inhandlandet. Godis till de
med eventuella allergier. Ett paket ballonger ska ocks̊a köpas.

8 Funq-gäster

- De som i dagsläget f̊ar g̊a är: styrelsemedlemmar - sittande + 2 efter-
följande, källarnissar, PR, 2 pers fr̊an KOTA, 3 pers fr̊an idrottsnämnden
+ ordförande, sn̊al-FoF och 8 pers fr̊an NLG. Diskussion kring om valbe-
redningen bör f̊a g̊a inleds. Det beslutas att nästa valberedning ska ha en
sammankallare. Denna person ska f̊a närvara p̊a funq.
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- Anna; Sebastian p̊apekar att ingen faktura för v̊arens funq har inbetalats.
Om inte vi faktuerar dem kommer inte de fakturera oss. Förslag p̊a att sek-
tionerna till 100 procent st̊ar för varsin funq-gasque.
- Röstas att revisorer ska f̊a g̊a p̊a funq.
- Alla CNS- och PNS-medlemmar ska f̊a g̊a. Ska läggas fram som preposition
under nästa sektionsmöte.

9 Hedersmedlemmar

Inga riktlinjer finns i dagsläget. Förslag: Man ska ha varit mycket engagerad
i sektionslivet medan man studerat (styrelsearbete ett krav), tagit examen
fr̊an MiT samt främjat sektionen under en längre tid efter sin studietid. Det
bestäms att MiT:s hedersmedlemmar f̊ar personlig inbjudan till N0llegasque
samt V̊arbal. Emelie anser att en grupp som ska arbeta med rutiner kring
detta bör tillsättas. Ida tycker att man absolut inte bör ha rätt att f̊a nomi-
nera sig själv. Styrelsen h̊aller enhälligt med. Förslag om att nomineringar
om hedersmedlemmar f̊ar skickas till styrelsen, vilken ger ett utl̊atande till
v̊ar-SM varje år.

10 Övriga fr̊agor

- Anna: vi m̊aste bli bättre p̊a att stänga dörren samt släcka lamporna i funq
under natten. Mia tycker att vi borde kalla funq för vid-behovs-rummet, och
därmed legitimera att alla inte har tillg̊ang dit.
- Anna: när man har bokat tolvan m̊aste sopor tömmas, annars f̊ar vi böter.
- Anna: Sebastian och Erik Strömberg ska skaka liv i Emissionen - elektros
tidning. Vi ska försöka f̊a in lite MiT samt försöka byta namn p̊a den till
Emitter. Ordförande undrar vad den kommer inneh̊alla. Info och skvaller,
lyder svaret. Information i tidningen f̊ar inte överlappa infobrevet.
- Anna: Elektros frequensnormal - PR kommer yrka p̊a att den inte ska
väljas nu i december. Borde finnas utrymme för MiT:are ocks̊a. Dessutom
är det skevt att PR inte f̊ar bestämma vem som ska vara frequensnormal
p̊a PR:s fester, utan att elektros frequensnormal p̊a n̊agot underligt sätt är
självskriven.
- Tonima: Pga Nobel Night Cap kommer delar av Nymble vara stängt under
nästa vecka.
- N̊agra tjejer i ettan är mycket angelägna om att f̊a julpynta ute i flempan.
Dessa tjejer är ansvariga för den anrika gruppen KOTA. Vice ordförande har
svarat dem med ett mail som är 150 miljoner tecken l̊angt (ungefär). Vissa
styrelemedlemmar p̊apekar att trädet m̊aste pyntas, varp̊a en hetsk debatt
tar vid, rörandes hur sjukt det är att inhandlandet av trädet kostade STH
80 000 kr. Henrik p̊apekar att för att det ska vara värt det borde åtminstone
bevattningsröret ha en guldknopp eller n̊at...
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11 Nästa möte

I januari efter Åre. Adam hävdar att han ska vara adjungerad p̊a detta. Han
är enhälligt inbjuden.

12 Recap

N̊agot oförberedd börjar tillträdande sekreterare Malin Salomonsson att
sammanfatta det som skrivits, men bes snart att avbryta, d̊a protokollet
mer liknar en bok än n̊agot annat.

13 Mötets avslutande och publicering

Mötet avslutas 19:56.

Vid protokollet

Malin Salomonsson
Tillträdande Sekreterare
Sektionen för MiT
THS
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