
Styrelsemöte Medicinsk informatik och Teknik 16 april

Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Tisdagen den 16/4
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mitt i förvirringen kring var näringslivsgruppens alla medlemmar befinner
sig öppnar ordförande Tonima Afroze mötet kl 18.22.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

Tonima Afroze Ordförande
Mia Palmqvist Vice Ordförande
Emelie Rosén Kassör samt tillträdande Vice Ordförande
Malin Salomonsson Sekreterare
Louise Anderberg Informationsansvarig
Ludvig Vinasco Korsfeldt ONG
Ida Johansson SNO
Nina Jansson Bertheussen Mottagningsansvarig
Sander Riedberg Tillträdande Ordförande
Helga Brage Tillträdande Sekreterare
Rebecka Nilsson Hall Tillträdande Ledamot

1.3 Val av mötesordförande

Ordförande Tonima Afroze väljs.

1.4 Val av mötessekreterare

Tillträdande sekreterare Helga Brage väljs.

1.5 Försenad ankomst

Anna och Nina har b̊ada anmält sin sena ankomst i förväg, Anna sprang
till och med mot röd gubbe för att hinna i tid. Ludvig och Adam har tur.
Eftersom dagens möte är det sista för sittande styre slipper de att baka.

Justeras:

Mia Palmqvist

1 Justeras:

Malin Salomonsson
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1.6 Adjungeringar

Karin Nilsson, Adam Trowald och Anna Hagman fr̊an NLG.

1.7 Godkännande av dagordning

Mia vill lägga till en övrig fr̊aga. I övrigt godkänns dagordningen.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Malin och Mia justerar, datum sätts till en vecka fr̊an och med dagens datum.

2 Föreg̊aende protokoll

Det konstateras att funq blev lyckat. Malin är dock bitter över avsaknaden
av skvaller fr̊an kvällen.

3 Uppdateringar

Nina ska g̊a p̊a MR-gasque, annars inget att rapportera.

4 Seminariedagen

När sittande styrelse p̊abörjade sin mandatperiod satte man upp punkter
med olika m̊al. Ett av dessa m̊al var att alla ska plugga p̊a samma villkor
och seminariedagen är tänkt att vara en del i arbetet för detta. Dagen, eller
kanske snarare timmarna, är tänkt att handla om n̊agonting arbetsrelaterat.
Näringslivsgruppen har huvudansvaret, men styrelsen kommer att hjälpa till
under dagen.

Medlemmarna i NLG förfasas över att evenemanget är tänkt att g̊a av
stapeln s̊a snart som den 2 maj. Mötet beslutar därför att preliminärt ändra
datumet till tisdagen den 7 maj.

Det har tidigare föreslagits att seminariedagen skulle kunna handla om
hur man skriver ett bra CV och personligt brev. Karin vill ha n̊agot lik-
nande lunchföreläsningen med GE i höstas, men mer konkret, kanske med
exempel p̊a bra och d̊aligt CV. N̊agonting om arbetsintervjuer ocks̊a, tyc-
ker Anna. Alla tycker att det hela är en bra idé som förhoppningsvis lockar
m̊anga sektionsmedlemmar. Man skulle kunna ha olika stationer med olika
fokus, men d̊a m̊aste det vara ordentligt uppstyrt för att det ska bli bra.
Eftersom Anna Larsson jobbar med CV-granskning p̊a Sveriges Ingenjörer
kanske hon kan fixa kontaker. Karin kollar med Anna. Andra alternativ är
att prata med Unionen och Academic Work, NLG undersöker. Malin och
Rebecka vill gärna h̊alla i en station om arbetsintervjuer, dela in folk i sm̊a
grupper och spela teater.

Tonima bokar Tolvan och Louise lägger upp information p̊a hemsidan
och p̊a Facebook. Tonima vill ha en affisch ocks̊a. Mia tycker att man kan

Justeras:

Mia Palmqvist

2 Justeras:

Malin Salomonsson
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prata med sina kompisar, personlig marknadsföring är bra. Emelie muttrar
n̊agonting om att man inte har n̊agra vänner kvar när man g̊ar i fyran. L̊ater
sorgligt. En länk där man kan anmäla sig till eventet vore bra, oklart vem
som fixar, men ett massutskick à la Mats skulle göra susen.

En matkommitté tillsätts. Emelie och Mia handlar, Louise, Helga och
Sander lagar mat.

Det beslutas att ett planeringsmöte ska h̊allas när dagen närmar sig.

S̊a snart punkten om seminariedagen har avverkats flyr medlemmarna i NLG
mötet.

5 Hur har året varit

Tonima drar en snabbgenomg̊ang av vilka m̊al styrelsen tidigare satt upp.
Hon konstaterar att det har varit ett framg̊angsrikt år med branschdag,
gästföreläsningar, fortsatt kontakt med Linköping, uppfräschning av stad-
gar, reglemente, hemsidan och Facebook-sidan och en seminariedag som är
i planeringsstadiet. Samarbetet med Elektro, Open och andra sektioner har
förbättrats. Mia önskar bättre uppslutning p̊a Tolvans dag under nästa mot-
tagning. En skylt till Tolvan är snart klar, Emelie undersöker möjligheterna
till att fixa en skylt att ha utanför ocks̊a. Emelie meddelar att ekonomin ser
bra ut.

Mia tycker att vi m̊aste bjuda Elektro och Open p̊a middag nästa år.
Tonima berättar att man hade planerat att ha ett fake-SM under mottag-
ningen för att visa hur det g̊ar till. Kanske nästa år? Louise p̊apekar, och f̊ar
medh̊all fr̊an samtliga, att vi m̊aste f̊a fler personer att engegera sig och vara
med p̊a SM. Nina menar att de olika posterna m̊aste beskrivas bättre innan
det är dags för val. Hon p̊apekar ocks̊a att styrelsen borde synas mer ut̊at
som en enad grupp. Emelie blir eld och l̊agor. Blogga! Fanpage p̊a Facebook!
”En vecka med herr Ordförande”! Emelie föresl̊ar ocks̊a att dela upp SM i
tv̊a delar. Ett för propositioner och motioner och ett annat finare, mer hög-
tidligt val-SM. Sander pratar sociala medier, man kanske kan koppla ihop
Facebook, mottagningsbloggen, styrelseblogg och hemsidan? Emelie tycker
att n̊agon ska vara ansvarig, det kommer att bli rörigt om alla börjar lägga
upp saker p̊a hemsidan.

Tonima vill veta hur övriga styrelsemedlemmar tycker att gruppen har
fungerat. Folk är över lag nöjda, Nina vill skapa en mer positiv syn, Emelie
föresl̊ar att man när det finns pengar skulle kunna bjuda p̊a mat p̊a styrel-
semötena.

När det blir dags för styrelsemedlemmarna att p̊a varsin lapp betygsätta
årets arbete ger Sander och Bex upp och lämnar mötet. Undertecknad f̊ar
snällt sitta kvar och knappra p̊a sitt tangentbord. Mia jobbar p̊a den positi-
va inställningen och p̊apekar att det är en fantastisk möjlighet att f̊a stanna
kvar. Och äta kakor f̊ar man göra ocks̊a.
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6 Övriga fr̊agor

Tonima: Verksamhetsberättelser ska in, kolla med de som satt p̊a posten
innan.
Malin: Linköpingsresan, alla borde kolla mailen! Malin har inte f̊att reda p̊a
att Nina och Ludvig inte ska med, total förvirring. Sander följer med istället,
om han är villig att klä ut sig till nummer 42. Bättre än sist p̊apekar han,
d̊a var det strumpbyxor och tight ljusbl̊att linne som gällde.
Mia: V̊ara medaljer är slut, det behöver beställas nya. Verktyget som an-
vänds kostar 1500 kr, behöver vi ett nytt? Mia kollar.

7 Nästa möte

Inget mer möte för den här styrelsen, snyft. N̊agon vecka före seminariedagen
kommer det dock att h̊allas ett planeringsmöte.

8 Recap

En n̊agot osäker sekreterare g̊ar igenom vad som sagts p̊a dagens möte. En
tidigare skeptisk fröken Palmqvist verkar nöjd med sammanfattningen.

9 Mötets avslutande och publicering

Styrelsen ska prata hemlisar och tillträdande sekreterare f̊ar lov att avlägsna
sig fr̊an mötet kl. 19.55. Allt kan publiceras.

Vid protokollet

Helga Brage
Tillträdande Sekreterare
Sektionen för MiT
THS
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