
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 30 Januari

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Onsdagen den 30/1
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Fröken ordförande förklarar mötet öppnat klockan 18.15.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Palmqvist Vice ordförande
Emelie Rosén Kassör
Malin Salomonsson Sekreterare
Ida Johansson SNO
Ludvig Vinasco Korsfeldt ONG
Anna Larsson Qlubbmästare
Nina Jansson Bertheussen Mottagningsansvarig

1.3 Val av mötesordförande

Sittande ordförande Tonima Afroze väljs.

1.4 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Malin Salomonsson väljs.

1.5 Försenad ankomst

Inga.

1.6 Adjungeringar

Inga.
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1.7 Godkännande av dagordning

Godkänns med n̊agra f̊a tillägg:
8.1 Anna pratar
8.2 Nina pratar
8.3 Ludvig pratar

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Anna och Nina väljs enhälligt. Dessa tilldelas en justreringsfrist om tv̊a
veckor, det vill säga till onsdag den 13:e februari.

2 Föreg̊aende protokoll

- MiT har fyllt 4 år, och födelsedagsfirandet blev mycket lyckat.
- Hingare har haft mottagning, styrelsens uppträdande med Medtek-ingenjören
gick mindre bra. F̊a styrelsemedlemmar dök upp. Ajabaja - meddela om du
inte kan/vill/v̊agar delta p̊a happenings som ordföranden bjuder in till.
- Under nästa styrelsemöte ska vi fotograferas. Bl̊a kläder är ett m̊aste. Ny-
ans diskuteras ej, s̊a även marinbl̊att f̊ar antas vara godkänt.
- Styrelset-shirts m̊aste beställas. Nina föresl̊ar t-shirt.se. Emelie anser att
denna utgift bör vänta till efter MedTech-evening. Styrelsen h̊aller med.
- STIM vill ha pengar (ca 5000 kr) för musik som spelades under N0llegasquen.
Oklart vilken/vilka l̊atar det gäller - troligen musiken under Euphoria-dansen
p̊a Nymble.

3 Uppdateringar

S̊a när som att konstatera att FoF ska g̊a p̊a sitt första r̊ad imorgon (31/1)
behandlas den här fr̊agan icke denna särla afton.

4 Kommunikation

Dropbox. Ingen har egentligen access till denna, d̊a inbjudan skickats till
styrelsemailen och ca 0 % av styrelsemedlemmarna har sitt dropbox-konto
kopplat till den adressen. Skärpning fröken Vice Ordförande!

5 Sk̊apnycklar

Samtliga styrelsemedlemmar ska ha nyckel till sk̊apet i Växrummet. Utdel-
ning sker.
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6 Visioner och m̊al

I v̊ara visioner och m̊al st̊ar det skrivet att sittande styrelse vill sträva efter
jämlikhet mellan sektionens alla studenter, att alla ska studera p̊a lika vill-
kor, att MiT ska bli mer välkända ut̊at samt att vi ska föra ett välfungerande
sammarbete med andra sektioner.
De flesta av dessa har uppn̊atts, n̊agra inte. Fröken Ordförande utropar att
vi p̊a det stora hela borde vara nöjda med v̊art arbete detta år.

MiT mer välkända ut̊at - fantastiskt framg̊angsrikt! Cred till Adam Tro-
wald och Ludvig Vinasco Korsfeldt. Nu taggar vi inför MedTech-evening!
Mycket intressanta företag värvade. Key-note speaker saknas dock. B̊ade
Filippa Reinfeldt och Göran Hägglund p̊astod att de hade sagt ja om de
inte varit upptagna. Kanske ställer upp nästa år?
Hemsidan är mer aktiv än förr. Funkar dock fortfarande inte helt och fullt!
Info-grupp saknas. Informationsansvarig p̊a STH har sagt att vi kanske kan
f̊a deras design. Facebooksidan lever!

7 Planering för terminen

7.1 MiT-skylt

Sedan tidigare är det bestämt att en MiT-skylt ska byggas och sättas upp
i Tolvan (bl.a. med bl̊a ljusdioder). Vidare ska vi föra dialog/fr̊aga elektro
om till̊atelse att även placera en MiT-skylt invid elektros Epsilon utanför
dörren. Om de godkänner detta är det i s̊adana fall viktigt att den är stilren
och snygg. Emelies morbror är pl̊atslagare - han kanske kan fixa? Kolla upp!
Byggmästar’n bjuder in till fixarkväll (där allts̊a styrelsesk̊ap samt MiT-
skylt ska tillverkas) - via allsmäktiga Facebook. Emelie tar p̊a sig ansvaret
för att göra middag denna kväll.

7.2 Styrelsemiddag med sambos

12:e februari men Open och Elektro. Kommer bli näääjs!

7.3 Häng med Elektro

Exempelvis n̊agon g̊ang innan p̊ask. O’Learys tas upp som förslag - Bowling,
mat, öl.. vad mer behövs i livet?

7.4 Besöka Linköping

Linköping har skrivit till oss, tackade för senast och undrar om vi vill komma
ner och hälsa p̊a 19-21 april. L̊ater trevligt! Undertecknad (Malin) är härmed
ansvarig för kontakt med Linkan-borna!
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7.5 Seminariedag/timme

En av visionerna handlar om att styrelsen vill f̊a studenter att studera under
lika villkor. Ett förslag p̊a hur detta ska uppfyllas (skrivet av sittande styrelse
när denne gick p̊a för snart ett år sedan): Ha seminariedagar som behandlar
fr̊agor man i dagsläget enbart genom kontakter har möjlighet att f̊a hjälp
med.
T.ex. Arbetsintervju-simulering, CV-hjälp, Hur man stärker sitt varumärke,
med mera.
Beslutas att enkäter ska skickas ut till alla sektionsmedlemmar, där dessa
f̊ar svara p̊a vilka seminarier som skulle kunna vara inressanta att deltaga
p̊a.

7.6 5-̊arsfest

I december fyller MiT 5 år!! Waaooow! Anna tillsätter en grupp. Har visioner
om att det ska överträffa elektros 100-̊arsjubel (minus Stadshuset).

7.7 Examensfest

Vore roligt att ha en finsittning för de som tar examen.
Förslag: Reunionfest p̊a hösten (under mottagningen?) efter examen. Ny-
blivna femte̊arsstudenter anordnar. Vi tror att det detta år kommer vara
sv̊art att f̊a folk att frivilligt engagera sig i festfixandet, men om man inför
en form av tradition kring anordnandet av en examensfest varje år kanske
ett större intresse kan genereras under kommande år. Kolla av intresse!

7.8 Styrelsegasque för THS:s sektioner

Energi och miljö har fr̊agat oss om vi vill delta i anordnandet av en gasque
för THS:s alla sektionsstyrelser. Detta för att visa att vi finns - att placera
oss p̊a kartan p̊a campus d̊a m̊anga inte ens vet att vi existerar. Vore roligt
att delta p̊a festen, men ej att anordna den. Att vara en ny sektion är inte
en tillräckligt stark orsak till allt det jobb som kommer krävas.

7.9 Funq

Datum är bestämt. Awesome tema ska fixas! Denna funq-gasque skall talas
om i 10 år... minst! Planeringsafton för styret behövs.

7.10 Övrigt

-
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8 Övriga fr̊agor

8.1 Anna pratar

- Anna informerar om v̊arliga händelser. Under denna händelse bör vissa
hedersbetygelser delas ut.
- Tackfest den 8/2.
- Alla hjärtans dag-pub den 14/2. Monster-spotify-lista skapad. Achtung!
- Sektionsmöte för Elektro den 20/2.
- Elarm den 21/2.
- Tentapub 15/3.

8.2 Nina pratar

Fadderpub den 27 mars kan skrivas in i kalendern. Detta datum är dock
ytterst preliminärt.

8.3 Ludvig pratar

Denna punkt byts till ”Emelie snackar”(som vanligt). Fröken kassör förklarar
att kvitton fr̊an och med nu ska häftas fast p̊a en lapp som finns i styrel-
sesk̊apet. Denna ska fyllas i innan man ens kan drömma om att f̊a tillbaka
pengar man lagt ut.

9 Nästa möte

Tonima skickar ut doodle.

10 Recap

Sekreteraren g̊ar i stora drag igenom det viktigaste som behandlats under
den senaste timmen.
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11 Mötets avslutande och publicering

19:40 avslutas mötet. Nina och Anna lovar att ta bort allt olämpligt, sedan
kan protokollet publiceras p̊a det världsomspännande nätet.

Vid protokollet

Malin Salomonsson
Tillträdande Sekreterare
Sektionen för MiT
THS
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