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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Sektionsmötet öppnas i tid, det vill säga 17.07.07. Oerhört imponerande av
Fröken Ordförande Anderberg som sällan misslyckas med tajmingen.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Fröken Anderberg väljs.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sektionsekreterare Herr Fendukly väljs.

1.4

Val av rösträknare

De två rösträknare väljs till att vara Herr Trowald och Fröken Danell Lindström. Bägge är oerhört ärade och ödmjuka inför detta historiskt svåra uppdrag.

1.5

Justering av röstlängd

Efter inga om och men, tro det eller ej, bestäms antalet röstberättigade till
att vara 31 personer.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Den före detta sektionssekreteraren Fröken Danell Lindström längtar något
enormt tillbaka till sin post som nuvarande sekreterare sköter på ett ypperligt sätt. I och med detta kräver hon att vara en av justerarna varpå Herr
Lundberg nominerar en motvillig Herr Carrizo till att göra Fröken Danell
Lindström sällskap i justerandet. Justeringsdatum bestäms till att vara den
8:e oktober.
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Godkännande av dagordning

Med ett fåtal tvetydigheter och ludd i kanterna godkänns dagordningen av
samtliga närvarande.

1.8

Adjungeringar

Inga övriga adjungeringar bortsett från ärorika PR samt elektro som höjer
statusen med sin närvaro. Bägge har yttranderätt till skillnad från Herr
Kazemi.

2

Mötets behöriga utlysande

Mötet blir till slut behörigt utlyst efter att punkt 1.7 Godkännande av dagordning, öppnas upp för att lägga till punkt 3 Rapporter som glömts i dagordningen. Vice ordförande Fröken Larsson anklagas för detta misstag och
noteras med två fikasträck inför kommande styrelsemöten. Mötet går vidare
till punkt 3, Rapporter.

3
3.1

Rapporter
Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

En del av styrelsen ska ner till Lund kommande fredag (den 26:e sept) och
representera MiT på n0llegasquen i det danska gränslandet. Utöver detta
berättar Ordförande Anderberg att alla återgått till sina ordinarie sektionsposter efter mottagningen som i och med n0llegasquen avslutades.
Vice Ordförande Fröken Larsson informerar mötet om vad som väntar i
Flemingsberg kommande år. Hon vidarebefodrar informationen som gavs
på mötet med STH gällande det nya huset där vi kommer få sällskap av
sjuksköterskor (från Röda Korsets högskola). På tal om ämnet ber flemingsbergsrepresentanten Pehr Wessmark om en kompanjon varpå Ordförande
Anderberg yttrar sig och påpekar att den som är villig att vara Herr Wessmarks kamrat i arbetet som flemingsbergsrepresentant är välkommen att
kontakta henne.

3.2

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Årets is-varan informerar mötets medlemmar om att planeringen inför resan
till Åre mellan period två och period tre är igång. Ett viktigt datum är biljettsläppet nästa torsdag (den 2:a oktober) där en depositionsavgift kommer
tas ut på 500 kr. Det är planerat att åka den 17:e januari för att återkomma
den 22:a januari till hufvudstaden. Hon konstaterar att det råder en viss
oro i och med att ettans algebratenta ligger mitt i vägen. Fröken Jansson
Bertheussen påpekar dock att detta ska tas upp med matematikinstitutionen varpå Fröken Larsson gör ett tydligt statement genom konstatera att
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det faktiskt finns omtentor, dock inga omfester.
Fröken Jansson Bertheussen står kvar i form av sektionens Webbmaster
som påpekar att hemsidan verkar drabbats av ett virus. En lösning på detta
webbproblem är ännu inte presenterat och hon vädjar till någon med rätt
kompetens att höra av sig för att förenkla arbetet mot en frisk sektionshemsida.
De två representanterna från MiT i kårfullmäktige (KF) i form av Herr
Lundberg och Fröken Larsson förklarar att en period där olika val inom KF
väntar, till exempel ska THS budget röstas igenom, utöver detta ska vissa
tidigare val konfirmeras. Tyvärr hade inte MiT fått tag på två suppleanter
till den 14:e september som var den sista ansökningsdagen. I övrigt välkomnar de frågor direkt eller via mail.
Idrottsnämndordförande Herr Lundberg informerar om att träningarna inför kommande idrottsaktiviter drar igång nästa vecka. Det kommer främst
vara träningar på lördagar. Herr Lundberg uppmanar till aktivitet!
Sektionens källarmästare Herr Söderlund informerar om vissa viktiga datum, den 29:e september säljs ovvar mellan 12.30-15.00. Onsdagen den 8:e
oktober kommer det vara fixarkväll i Tolvan, det kommer bjudas på tacos.
Närlingslivsgruppen (NLG), som representeras av Fröken Nordström berättar för mötet att både Philips och GE fortsätter samarbetet med MiT vilket
innebär en hel del fördelar. Viktiga datum är den 17:e oktober då NLG tillsammans med de som vill åker till Linköping för att göra ett studiebesök hos
Sectra. Fröken Nordström fortsätter och informerar om en kväll vid namn
Medtech Bransching som kommer anordnas efter tentorna i kommande tentamensperiod.
Jämlikhetsansvarig Fröken Lindqvist säger att hon finns till för de som känner sig kränkta.

3.3

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet är närvarande.

3.4

Frågor till kåren och kåren informerar

Ingen från kåren är närvarande.
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Val
Val av Appendix

Styrelsens nya post i form av Appendix som röstades igenom i våras ska nu
väljas. Ordförande Anderberg lämnar över till valberedningen.
Den förste kandidaten kallas upp, Kani Yara från Stockholm. Hon presenterar sig själv och påpekar att hon är nyfiken på att prova på något nytt.
Valberedningens utfrågning börjar och Fröken Yara svarar så gott hon kan
på frågorna.
Den andra kandidaten kallas upp, Josefine Corné från Göteborg. Hon presenterar sig själv och hon visar även sitt intresse på att vara med och se hur
verksamheten fungerar. Valberedningens tuffa utfrågning börjar igen och
Fröken Corné svarar så gott hon kan. Utfrågningen avslutas med att Fröken
Corné säger att hon gärna gifter sig med den onde Ursula.
När bägge kandidater lämnat rummet diskuteras huruvida vem av de två
peppade tjejerna som passar bäst i rollen som Appendix. Sluten votering
önskas varpå styrelsen informerar om vad detta innebär. När valurnorna till
slut är fyllda och alla röstberättigade gjort sitt lämnar rösträknarna Herr
Trowald och Fröken Danell Lindström rummet för att se vem av kandidaterna som fått störst förtroende.
När rösträknarna kommit tillbaka konstaterar de att Fröken Corné vunnit
valet. Mötet går till beslut och beslutar:
att

4.2

välja Josefine Corné till Appendix.

Val av Studienämndsordförande

Styrelsen förklarar att en person redan är tillsatt på denna post, det enda
som krävs är att valet konfirmeras av sektionsmötet. Fyllnadsvalet av posten som SNO har hamnat på Rebecka Nilsson Hall. Vice Ordförande Larsson
påpekar att Fröken Nilsson Hall åker iväg till Kanada i vår vilket innebär
att en ersättare får ta över hennes post vid jul.
Valberedningen stiger fram varpå fröken Jansson Bertheussen läser upp en
dikt för den frånvarande fröken Nilsson Hall. Efter detta går mötet till beslut
och beslutar:
att

välja Rebecka Nilsson Hall till Studienämndsordförande.
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Propositioner
Proposition angående Hedersutmärkelse

Vice Ordförande Larsson läser bland annat upp att syftet med hedersutmärkelsen ska vara att ära dem som gjort något unikt för sektionen.
Mötets medlemmar ställer frågor varpå Fröken Jansson Bertheussen förklarar att detta inte är något som kommer hamna under inflation. Hedersutmärkelser ges ut maximum en gång varje år. Det är så pass unikt att det
inte ens behöver vara någon som får utmärkelsen ett visst år. Det diskuteras huruvida det bör finnas några sorts mål som ska uppfyllas för att få
utmärkelsen varpå styrelsen påpekar att utmärkelsen inte är tänkt så. Herr
Aarflot fyller in och berättar att det ska vara en flytande utmärkelse som
inte behöver ges ut av samma grunder vid varje utdelning.
Det ska inte vara en medalj som ges ut, snarare något i form av ett diplom eller en pin. Mer information kommer ut så snart detaljerna är klara.
Mötet tycker det låter som en bra idé och går till beslut. Mötet beslutar:
att

6

godkänna propositionen i sin helhet.

Diskussionspunkt, sammanslagning

Mötet går vidare till diskussionspunkten som avser sammanslagningen mellan MiT och Elektro. Då alla inte är medvetna om den eventuella sammanslagningen förklarar styrelsen att frågan kom upp 2010 för att sedan
bordläggas. Nu har frågan kommit upp till ytan igen då THS ser en fördel
med att minska antalet sektioner.
En enkät kommer delas ut till sektionsmedlemmarna för att få in alla möjliga intryck. Herr Aarflot påpekar att det kan vara nödvändigt att läsa dokumentet, skrivet av Fusionsvaranerna, som behandlar sammanslagningen.
Så länge hemsidan är utsatt för virus kan man få tillgång till dokumentet
genom att höra av sig till Ordförande Anderberg eller Vice Ordförande Larsson.
I och med utbyggnaden i Flemingsberg kommer ett beslut i frågan bli ännu mer aktuellt, även om det inte finns några problem för tillfället menar
Fröken Jansson Bertheussen. Mer information kommer snarast då bland annat styrelsen medverkat på möten med Flemingsbergs Förenade Studentkår
(FFS).

7

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
Justeras:

Emma Danell Lindström

5

Justeras:

Gabriel Carrizo

Protokoll

8

Sektionen för Medicinsk Teknik 24 September -14

Publicering

Samtliga mötesmedlemmar accepterar att protokollet presenteras med hänsyn till deras närvaro.

9

Nästkommande möte

Ett exakt datum för nästkommande möte, November-SM, finns ej. Däremot
kommer mer information snarast möjligen.

10

Mötets högtidliga avslutning

Fröken Ordförande Anderberg avslutar läsårets första sektionsmöte efter
cirka en timme i högtidlig ordning varpå folkets hunger kan mättas med
mat lagad av ärade PR.

Vid protokollet
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