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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
PNS-möte 2
Tisdagen den 4/11 2014, kl 17:09
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas klockan 17:21.

1.2 Närvaro

Anna Larsson
Lina Welander
Evelina Adolfsson
Terese Karlsson
Linnea Emilsson
Fabian Lundberg
Simon Söderlund
Rebecka Hall
Sofia Svensson
Nina Jansson Bertheussen

Vice Ordförande
FøF
FøF + Valis
Klubbmästare
ONG
KF + INO + Ledamot 2
Källarmästare
SNO
Ledamot 1
Kassör + Webmaster + Valis

1.3 Val av mötesordförande

Sektionens Vice Ordförande Anna Larsson väljs till mötesordförande.

1.4 Val av mötessekreterare

Simon Söderlund väljs till mötessekreterare.

1.5 Försenad ankomst

Det var ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Slasket i pelarsalen f̊ar vara i pelarsalen.

Justeras:

Terese Karlsson

1 Justeras:

Lina Welander
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1.7 Val och justeringspersoner och justeringsdatum

Lina Welander och Terese Karlsson väljs till justeringspersoner och den
18/11 väljs till justeringsdatum.

2 Uppdateringar

FøF f̊ar äran att börja med sina uppdateringar. De börjar berättar att de
h̊aller p̊a med utvärdering av mottagningen, de berättar att den kommer
ske i pappersform. De ska ha ett avslutande möte med Mats och Anneli den
21/11. Spännande sidoinformation är att Terese just har spillt mat p̊a sin
vita tröja. Sist informerar FøF att de h̊aller p̊a att leta efter nästa års FøF.

Klubbmästaren Terese börjar sin uppdatering om PR med att prata om
första tentapuben för det nya skol̊aret. Det var m̊anga som ville komma p̊a
puben s̊a de bestämde sig för att öka antalet platser och det var änd̊a fler
som ville g̊a. Terese berättar att PR är nöjda med kvällen med undantag för
sm̊asaker som ska ses över.

Det kommer förslag p̊a hur PR kan förbättra information ang̊aende tenta-
pubar och annat. tex att sätta upp affischer. De h̊aller p̊a med bokföringen
just nu, de har just g̊att igenom kvitton och verifikat. Det börjar pratas om
p̊a vilket sätt rekyteringen till PR ska g̊a till p̊a, d̊a det upstod fr̊agor kring
förra tentapuben. Ett förslag är att PR ska g̊a ut med att det söks en person
och man kan anmäla sitt intresse till dem.

KF, Fabian informerar att de hade 2 stora punkter under deras senaste
möte. De gick igenom och diskuterade en proposition om hur vida de skulle
g̊a ner i antalet personer i KF fr̊an 60 till 30 d̊a det är m̊anga som inte
är p̊a mötena. Den fr̊agan bordlades d̊a det fanns m̊anga fr̊agetecken som
behövdes ses över. De snackade om att det var d̊aligt engagemang av det
personer som blivit valda till KF d̊a det var 27 av 60 närvarande vid första
mötet. Det kom en input av Anna att det kan kännas som att mindre sek-
tioner inte riktigt f̊ar sin röst hörd. De pratade om att de skulle ändra THS
verksamhetsspr̊ak fr̊an svenska till engelska. Men de kom fram till att det
är sv̊art d̊a man pratar mycket formellt i KF. De pratade om deras budget.
De gick ocks̊a igenom hanteringen av att Ths ordförande hoppat av. Vice
ordförande har g̊att in p̊a posten tills att ett val om en ersättare ska h̊allas.

INO börjar med att informera att förra träningen var den första träning-
en som de har g̊att plus p̊a sedan starten. (Hörs en viskning om att det inte
var Fabian som skötte betalningen, har de med saken att göra eller börjar
de bli fler som vill träna, alla gissar p̊a det senare). INO berättar att de
ska försöka f̊a in kontinuerliga träningar. De var ett möte med alla andra
idrottsnämnder, dock s̊a var det d̊alig information om att mötet skulle h̊allas
d̊a det bara var ett f̊atal sektioner som f̊att reda p̊a det. Det kommer ett
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förslag till INO om att det skulle vara roligt med spökboll och badminton.
INO förklara att man bara f̊ar spela volyboll, innebandy, basket och bad-
minton i KTH-hallen. Han kan kolla runt efter andra hallar som man kan
köra tex spökboll i. Terese inflikar att det skulle vara roligt med simning.
INO fortsätter och säger att han har kontaker p̊a tennisstadion p̊a Öster-
malm. Där skulle man kanske kunna spela badminton. Sist nämns det att
idrottsnämden rekryterar folk till nämnden, bland annat VINO.

ONG börjar med att prata om att deras lunchföreläsnig tidigare p̊a da-
gen gick bra. De var starten av medtechbranching. Ojoj nu har Terese spillt
igen. ONG berättar att de hade bra uppslutning p̊a lunchföreläsningen d̊a
nästan alla som hade anmält sig kom. Och snart är det mer event som
kommer inom medtechbranching, bland annat en caselösning. Terese fr̊agar
om det kommer bli MedtechEvening och f̊ar svaret att ja det kommer det bli.

Källarmästarens tur att säga sina uppdateringar. Han börjar med att sä-
ga att han varit p̊a sitt första lokalr̊ad och det gick bra. De ombads att ta
med sig en fr̊aga tillbaka till deras sektioner som var enligt följande ”vet ni
om vi har n̊agon försäkring p̊a sakerna vi äger i sektionslokalen?”. De pratas
kring fr̊agan ett litet tag och det framg̊ar att det inte finns n̊agon s̊adan
försäkring. Källarmästaren försätter med att berätta att fixarkvällarna har
g̊att bra och de kommit in nya nissar fr̊an ettan. Nästa fixarkväll är imorgon
onsdag den 5/11. D̊a passar Terese p̊a att fr̊aga om de kan titta p̊a epsilonet
p̊a bardisken d̊a det inte fungerade under tentapuben. Det kommer ocks̊a ett
förslag att källargillet borde g̊a ut med att det har städats efter en fixarkväll
s̊a det uppmärksammas ocks̊a.

SNO p̊a tur. Börjar med att informera att det diskuteras om att ta bort be-
tygen p̊a examensarbeten och istället ha pass or fail. Man tror d̊a att gränsen
för godkänt kommer höjas. Lite tr̊akiga nyheter är att högskoleingenjörenas
examensarbeten inte blivit godkända när det utsatts för stickprov. Det är
ocks̊a tv̊a avdelningar som ska skäras ner p̊a STH, Anna inflikar att me-
dicinsk signalbehandling är en av de som ska försvinna och säger att det
stormar mycket kring sth just nu. Det har varit strul med tv̊aornas schema
för period 2 d̊a de m̊aste åka mellan Flemingsberg och Campus samma dag
för att ha sina föreläsningar. Det var ocks̊a s̊a att det var planerat att de
skulle ha tre tentor efter jul. Men det är fixat s̊a att de f̊ar skriva tentan i
början av period 2 och de kommer inte behöva åka mellan olika campus p̊a
samma dag. De fanns tv̊a schemaläggare för perioden, en fr̊an STH och en
fr̊an KTH men fr̊an och med nu kommer det bara vara KTH:s schemaläggare
som kommer lägga schemat.

SNO informerar att de har trappat upp arbetet om fler mastersinriktningar
att läsa, de kommer vara frivilliga sp̊ar som kommer g̊a ihop med schemat.
De har hört av sig till de som började arbetet för att fr̊aga lite hur de tänkte,
men de har inte f̊att n̊agot svar. SNO fr̊agar ONG om NLG skulle kunna
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kolla med företag om vilka kurser de skulle tycka var bra att studenterna
läser. Matteinstutionen h̊aller p̊a och g̊ar igenom deras arbete och vill ha
synpunkter p̊a vad för fel man tycker de gör. Informerar om att hon varit
p̊a en weekend med utbildningsr̊adet ute p̊a Osqvik där de fick ta del av bra
information. STH har 3 pedagoger varav Mamo är ledaren, de har fr̊agat om
vi vill att de ska göra utvärderingar. De diskuteras om att de borde göra de
och vi fortsätta med de utvärderingar vi gör nu.

Sofia informera om alumniverksamheten och har äntligen f̊att kontakt med
folk som har g̊att ut och fr̊agat vad de tycker om att starta en. De tycker de
är bra och de villiga att vara med.

Styrelserepresetant, informerar lite om SM som är nästa vecka p̊a onsda-
gen den 12/11. De kommer vara 3 propositioner varav en är om att de ska
göras en ny s̊angbok. Lite kort s̊a ska det debuteras 32500 kr för dem, när
kemi gjorde samma sak gick det p̊a ca 32000 kr för dem. Därför tänkte de
att de är bra att lägga lite över.

Om propositionen om s̊angböckerna g̊ar igenom s̊a ska det ocks̊a väljas fem
s̊angf̊aglar p̊a SM. Anna och Louise var p̊a ett möte ang̊aende Flemingsbergs
Förenade Studentk̊arer, FFS. Mer information om mötet kommer ut p̊a SM.
Forsätter med att informerar om att de är brunch p̊a lördagen den 8/11 och
att Styret haft middag med elektro och de hade trevligt.

3 Hemsidan

Hemsidan fungerar igen, det är bara lite protokoll som inte har hunnits
läggas upp. Nina säger att det bara är att maila henne om man behöver
lägga upp n̊agot p̊a hemsidan s̊a hjälper hon en med det. Vill att nämnderna
kollar s̊a deras info p̊a hemsidan stämmer, om inte s̊a ska man uppdatera
den. ONG skulle vilja ha en egen flik p̊a hemsidan s̊a det blir lättare för
företag att hitta dem p̊a sidan. Men de vill fortfarande vara kvar under
fliken nämnder. Jacob fr̊an NLG har erbjudit sig att kunna fixa s̊a att alla
kan f̊a en ordentlig bild till hemsidan, bilderna ska vara p̊a alla som är med
i en nämnd.

4 Rebeckas punkt

Vi borde skaffa en programansvarigstudent (PAS). Det finns det p̊a m̊anga
andra sektioner och den bör g̊a i fyran/femman d̊a man behöver ha bra
koll p̊a hur utbildningen är. PAS ska vara med p̊a möten med Mats och p̊a
utbildningsr̊aden, bör ocks̊a se till s̊a att kurserna man läser kommer i rätt
ordning. Det ska startas ett skolr̊ad och p̊a det borde det vara PAS och SNO
som g̊ar p̊a. Eftersom vi är skyldiga att ha en PAS s̊a borde det införas i
stadgarna s̊a att det kan väljas, det ska skrivas en proposition om det till
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November-SM.

SNO tycker det är sv̊art att följa högskoleingenjörernas program. Det blir
med andra ord sv̊art att ha koll p̊a om de blir rätt.

Sist informerar SNO om att v̊ara kandidatsarbeten är annorlunda än andra
sektioners. Vill ha mer sammarbete med NLG för att se om företag kan
erbjuda kex och mex eller ge förslag till kex och mex.

5 Ekonomi

Allt ser bra ut med ekonomin. Ekonomiansvarig vill att alla som sitter p̊a
en post och vill ha pengar skickar in en verksamhetsplan där det st̊ar p̊a ett
ungefär vad pengarna ska g̊a till.

6 Kalender

Anna ska införa en kalender där man ska lägga in alla event man har med
sina nämnder s̊a att de inte krockar med andra event.

7 Överlämning

Det är n̊agra som suttit klart sitt år/halv̊ar och g̊ar av nu, s̊a det är viktigt
med en bra överlämning där man tar upp saker som är bra att tänka p̊a.
Anna funderar om vi vill ha överlämning med hela PNS eller om vi bara vill
ha induviduell överlämning? Vi tycker att det är bra att ha b̊ade en överläm-
ning med hela PNS och ha en induviduell. Datumet för överlämningsmötet
kommer vara tisdag den 9/12.

8 Mail

Anna vill att vi ska bli bättre p̊a att svara p̊a mail och använda sektions-
mailarna.

9 Diskusion

Vi m̊aste bli bättre p̊a att plocka undan disken som är diskad i köket. Alla
h̊aller med om att vi m̊aste bli bättre p̊a det. Det tas upp en fr̊aga om vi
vill trycka upp tv̊a nya märken. Och de vill vi göra och det är källarmästarn
som ska se till att det blir gjort. Vad tycker vi om kortkontroller som h̊alls
slumpmässigt p̊a luncherna vid ing̊angen till Tolvan? Alla tycker att det är
bra.
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10 Övriga fr̊agor

Följer man sin verksamhetsplan? Ja de gör dem som har en.

11 Publicering

Publicering ska ske efter justering är klar.

12 Nästkommande möte

Nästa möte kommer vara tisdagen den 9/12.

13 Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutades 19:15.

Vid protokollet Justeras

Simon Söderlund
Källarmästare
Sektionen för MiT
THS

Anna Larsson
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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