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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte 8
Onsdag den 26/11 2014, 18:04
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas tidigare än planerat klockan 17:58 av Fröken Anderberg.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Fröken Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Herr Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

Louise Anderberg
Anna Larsson
Mattias Fendukly
Nina Jansson Bertheussen
Erik Micski
Sofia Svensson
Fabian Lundberg
Josefine Corné

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

För att hedra den kompletta närvarolistan sjungs det glatt.

1.5 Försenad Ankomst

Ingen försenad ankomst. ”Hallelujah!”, skulle Carola ha sagt om hon skulle
ha adjungerat mötet.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.
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1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen kan godkännas av samtliga och mötet g̊ar vidare.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Justeringspersoner väljs till Fabian Lundberg och Erik Micski och juste-
ringsdatumet bestäms till den 8:e december.

2 Föreg̊aende protokoll

Sekreteraren kör sin snart traditionella recap av förg̊aende protokoll.

3 Uppdateringar

Fröken Jansson Bertheussen berättar om att Anna Wessén fr̊an Kemistyrel-
sen hört av sig. Fröken Wessén önskade ett litet möte personligen med Fröken
Jansson Bertheussen i morgon klockan 13. Mötets syfte är fortfarande okänt
vilket leder till en oumbärlig nyfikenhet hos samtliga styrelsemedlemmar.

Fröken Ordförande berättar om lunchen som hon tillsammans med Herr
Riedberg hade med skolchefen Hans Hebert. De pratade bland annat om
hur kommunikationen mellan skolverksamheten och sektionen kan förbätt-
ras. D̊a STH:s hemsida nu p̊a senare tid uppdaterats mer frekvent är det
rimligt att länka fr̊an sektionens till STH:s hemsida. Herr Hebert berättade
bland annat om tv̊a nya team av forskare och en ny administrativ chef som
kommer installeras efter jul. Ett nytt lunchmöte med Herr Hebert kommer
h̊allas efter jul.

Fröken Svensson berättar om en givande gruppintervju som tio elever fr̊an
årskurs tre var p̊a. Intervjun hölls av KTH:s pedagogikavdelning i syfte av
att standardisera kursenkäter. I övrigt p̊apekar Fröken Svensson att det var
en mirakulöst god rymdkaka som Herr Fendukly bakat. Sekreteraren tackar
ödmjukt.

4 Stadge- och Reglementesdag del II

Styrdokumenten är ännu inte färdiga sedan heldagen hemma hos Herr Lund-
berg. Ordförande Anderberg föresl̊ar en ny dag för att färdigställa dokumen-
ten. D̊a samtliga styrelsemedlemmar har ett fullspäckat schema kommande
veckor bestäms det istället att styrelsen delar upp arbetet i tv̊a grupper.
Ordförande Anderberg föresl̊ar en deadline 17:e december d̊a sektionens styr-
dokument, stadgar och reglemente, ska vara färdiga. Föreslaget accepteras
av samtliga.
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5 T̊artkalas!

Herr Fendukly har tidigare samma dag beställt t̊artor inför sektionens fö-
delsedag. Fantastiska sex år ska firas torsdag den 4:e december nästa vecka
och styrelsemedlemmarna planerar inför födelsedagen gällande kaffe, mjölk,
muggar, skedar, assietter och s̊a vidare.

Det är sedan tidigare bestämt att Fröken Ordförande tillsammans med Ap-
pendix bjuder p̊a t̊arta i Flemingsberg. Herr Lundberg tillsammans med Herr
Micski bjuder i Alba Nova. Resterande styrelsemedlemmar h̊aller fronten p̊a
campus vid Valhallavägen.

6 V̊arens SM

D̊a det kan bli tight mellan April-SM och Maj-SM anser Fröken Anderberg
det rimligt att lägga preliminära datum för de b̊ada sektionsmötena. Detta
för att även f̊a god tid för framtida överlämningar. Fröken Jansson Bertheus-
sen föresl̊ar att ha ett sent Mars-SM istället för ett April-SM. Preliminära
datum för SM bestäms till den 3:e februari för ett extrainsatt SM och den
26:e mars 2015 för ordinarie SM.

7 Julkort

Styrelsen planerar att ta ett julkort enligt tradition. Det r̊ader delade me-
ningar om det ska vara tomteluvor p̊a julkortet. En omröstning krävs för att
komma till beslut. Omröstningen sker via handuppräckning d̊a ingen v̊agar
yrka för sluten votering. Tomteluvorna f̊ar majoritet och Fröken Ordförande
föresl̊ar att styrelsen samlas 12.35 kommande m̊andag för att ta julkortet.
Samtliga samtycker.

8 Rymdfakta

I syfte av att göra CNS mer allmänbildat har Ordförande Anderberg önskat
rymdfakta fr̊an varje styrelsemedlem.

Sekreterare Fendukly börjar med att berätta om att filmen Star Wars fak-
tiskt spelades in i rymden. D̊a ingen tror p̊a sekreteraren blir det Fröken
Svenssons tur att berätta. Hon berättar att det finns golfbollar p̊a m̊anen...
Herr Micski säger n̊agot om solens energi som väldigt f̊a först̊ar. Appendix
Corné p̊apekar att solen är väldigt varm. Herr Lundberg berättar att plane-
ten Venus är den enda planeten vars dygn är längre än år.

I ett försök att inte vara den sämsta berättar Fröken Ordförande att det
tar 1100 år att flyga i 900 km/h runt Canis Majoris1. En besviken Fröken

1en gigantiskt stor stjärna i yttre rymden!
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Anderberg önskar en seriösare grad av rymdfakta till nästa CNS-möte.

9 Övriga fr̊agor

Fröken Anderberg berättar om ett mejl fr̊an Philips. De vill nämligen utma-
na oss i en fotbollsturnering den 20:e februari 2015. Ett lag ska best̊a av fem
personer där laget ska lägga in 1800 kronor. Fotbollsturneringen är en form
av välgörenhetsturnering d̊a pengarna g̊ar till Cancerfonden. Även fast det
l̊ater fint och kul konstateras det att det är mycket pengar för fem studenter.

P̊a tal om idrott flikar Idrottsnämndordförande Lundberg in och p̊aminner
om innebandymatchen mot GE den 12:e december.

10 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte bestäms till den 10:e december kl 18.00.

11 Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutas klockan 19:05 av Ordförande Anderberg.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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