
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 19 mars

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Tisdagen den 19/3
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Kl 17.18 sl̊as den imaginära klubban i bordet, trots att fröken ordförande
inte bär en partyhatt p̊a sitt huvud.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Palmqvist Vice Ordförande
Emelie Rosén Kassör
Malin Salomonsson Sekreterare
Louise Anderberg Informationsansvarig
Ida Johansson SNO
Ludvig Vinasco Korsfeldt ONG
Anna Larsson Qlubbmästare

1.3 Val av mötesordförande

Sittande ordförande väljs.

1.4 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare väljs.

1.5 Försenad ankomst

Anna Larsson! Fika till nästa möte st̊ar fröken QM för.

1.6 Adjungeringar

Inga

Justeras:

Mia Palmqvist

1 Justeras:

Louise Anderberg
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1.7 Godkännande av dagordning

Anna behagar addera en punkt till Övrigt. Annars godkänns dagordningen.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Mia och Louise f̊ar till den 26:e mars p̊a sig.

2 Föreg̊aende protokoll

Inga kommentarer.

3 Uppdateringar

Anna har varit p̊a pubmästarr̊ad. Diskussion kring de nya direktiven fr̊an till-
st̊andsmyndigheten fördes.Utöver det bestämdes det att alla klubbmästare
ska ses ett antal g̊anger per år (innan varje tentapub samt innan mottagning
bl.a.). V̊ar käre QM m̊aste allts̊a härmed infinna sig p̊a dessa (enligt egen
utsago) mindre angenäma sammanträdena.
STAD-diplom har kommit bort. Anna anser att dokumentation i de pärmar
som idag finns m̊aste ske mer ordentligt. Det finns en PR-pärm i Funq samt
en övriga-människor-pärm hemma hos Tonima. Den pärmen ska nu flyttas
till Funq-rummet.

4 Lokalansvar

Det har varit problem med hur man bokar lokaler genom THS eller KTH:s
lokalansvarige. Fr̊an och med nu införs lokalbokningsmailadress (Mia ansva-
rig) och lokalbokningar g̊ar alltid via denna.

5 Nytt fr̊an funq-gruppen

Det har bestämts tema, lokal, lekar, mat och lite annat sm̊att och gott. Feta
grejer i pipen! hemligthemligt

6 Linköping

P̊a grund av vissa tjuriga styrelsemedlemmar (inga namn nämnda, för d̊a
skulle undertecknad känna sig allt för utpekad) har det beslutats att sek-
tionen bjuder p̊a resan till och fr̊an Linkan. Antingen l̊anar vi bilar, annars
har vi kollat upp pris p̊a att hyra.

Justeras:

Mia Palmqvist

2 Justeras:

Louise Anderberg
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7 Ekonomi

Vi kommer g̊a plus i år. Ännu är dock inte seminariedagen budgeterad för.
Vi ska tillsammans med NLG sp̊ana ideér under kommande möte. Ekonomin
ser bra ut, utropar Emelie stolt!

8 Övriga fr̊agor

* Mia känner att det är av yttersta vikt att det i protokollet nämns att hon
gillar h̊arda kalaskule-gubbmagar, vilket vissa föreläsare inom denna sektion
innehar... inga fler kommentarer om detta.
* Anna tar en Övrig punkt i koder/fr̊agetecken/mystik - vilket det lätt blir
när ämnet rör PR. Dock vill hon fastsl̊a att en Qlubbmästare för MiT kom-
mer väljas innan Klubbmästare presenteras och garanterar att problemet
kommer lösas internt.
* Ida nämner att hon vill ha sina överlämningshandligar i en Word-fil. Detta
d̊a LaTeX suger! Emelie h̊aller med. Dessa damer varken orkar eller hinner
sätta sig in i LaTeX:s underbara värld bara för ett dokuments skull. Tredje
världskriget utbryter nästan, innan Anna r̊adigt avbryter och lovar att hon
kan sammanställa deras texter s̊a länge de mailas till henne.
Om LaTeX ska införas som n̊agon form av standard när det kommer till sty-
relsedokument bör samtliga styrelsemedlemmar erbjudas att genomg̊a n̊agon
form av utbildning i ämnet. Detta bör diskuteras med nästkommande ord-
förande.

9 Nästa möte

D̊a folk är s̊a dedikerade sitt arbete ställer nästan samtliga upp p̊a att ses
under p̊askledigheten. Nästa möte blir den 4 april.

Justeras:

Mia Palmqvist

3 Justeras:

Louise Anderberg
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10 Mötets avslutande och publicering

Mötet avslutas 18:51. Allt f̊ar publiceras.

Vid protokollet

Malin Salomonsson
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Mia Palmqvist

4 Justeras:

Louise Anderberg


