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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Fröken Anderberg öppnar mötet i planerad tid, klockan 18:06.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Fröken Anderberg väljs.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Herr Fendukly väljs.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

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

1.5

Försenad Ankomst

På grund av förseningar i tunnelbanetrafiken anmärks Herr Micski och Fröken Corné för försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Eliza Lindqvist, sektionens jämlikhetsansvarig adjungerar mötet med yttrandeoch närvarorätt.
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Godkännande av dagordning

Dagordningen kan godkännas av samtliga efter att Sofia Svensson och Ordförande Anderberg önskat att ta upp frågor i punkt 8 Övriga frågor.
För Fröken Lindqvists skull flyttas punkt 3 Jämlikhetsansvarig upp ett steg
före punkt 4 Uppdateringar.

1.8

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Herr Lundberg och Fröken Svensson väljs till justeringspersoner med den
21:a december som justeringsdatum.

2

Föregående protokoll

Herr Fendukly återberättar det viktiga från förgående styrelsemöte.

3

Jämlikhetsansvarig

Jämlikhetsansvarige Eliza Lindqvist önskar en tydligare post. Fröken Ordförande och Fröken Lindqvist har haft en mejlkonversation sedan tidigare
då denna fråga diskuterats. Fröken Lindqvist berättar att det är svårt att
hålla igång ett kontinuerligt arbete som jämlikhetsansvarig. Bland annat
med tanke på att JML-rådens protokoll inte är ute i god tid. Posten är inte
heller en del av PNS vilket inte förenklar kommunikationen. Fröken Jansson
Bertheussen ställer frågan om inte posten jämlikhetsansvarig ska tas bort
och lägga det ansvaret på en styrelsemedlem då det är ett arbete som kräver
en större och bredare insyn över verksamheten. Att förankra JML-arbetet
mer generellt över verksamheten är något samtliga tycker är rimligt. Fröken
Larsson säger att ansvaret till exempel kan ligga på en ledamot eller att
samma person som är skyddsombud kan ha det ansvaret, i detta fall Vice
Ordförande. Då samtliga verkar tycka att detta är en bra idé, även Fröken
Lindqvist, tas beslutet att vid senare tillfälle skriva en proposition om att
lägga ansvaret på en styrelsepost.
Samtidigt som Fröken Corné anländer till mötet diskuteras Tolvans tillgänglighet för alla människor. Till exempel är toaletten i Tolvan inte handikapanpassad vilket innebär att rullstolsbundna kan få det väldigt besvärligt
på en sittning eller ett liknande evenamang.
Språket på sektionens hemsida är en sak som även där inte är anpassat
för samtliga människor. Då det finns många utlandsstudenter på KTH kan
det vara väsentligt att översätta en del av hemsidan anser Fröken Larsson.
Diskussionen om hur anpassad sektionen och dess flera arrangemang är för
alla olika människor fortsätter samtidigt som Herr Micski anländer till mötet
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efter en turbulent väg utan los tubleros1 till campus.
Jämlikhetsansvarige Lindqvist undrar över hur mycket JML-arbetet diskuteras inom CNS varpå Ordförande Anderberg svarar att JML-frågor ska få
en större roll än vad de tidigare haft bland disksussionerna som förs. Fröken
Larsson föreslår bland annat att dessa frågor kan tas upp på workshopdagen som ska hållas tillsammans med Kemisektionen i början av kommande
år. Punkten avslutas och mötet går vidare samtidigt som Fröken Lindqivist
lämnar mötet.

4

Uppdateringar

Herr Lundberg börjar med att uppdatera mötet om kommunikationen med
RKH2 . Enligt tidigare kontakt med RKH skulle deras styrelse vara tillbaka
från praktik den 1:a december, trots detta har RKH varit onåbara. Flera
försök till kontakt med RKH är att vänta.
Fröken Ordförande har tidigare samma dag närvarat på strategiskt råd där
det talades om nybyggnationen i Flemingsberg som kommer vara klar för
MiT att flytta in den 1:a juni 2016. Det kommer vara 11 000 kvadratmeter
tillgängliga och det kommer finnas direkta kopplingar mellan det nya huset
och flera andra hus i området. Till exempel kommer det vara direkta förbindelser till KI och då även indirekt till Novum. Det nya huset kommer heta
Tech for Health, TFH. Alla i rummet tycker att det är så tjusigt att de nästan tappar hakorna. Fröken Ordförande konstaterar att allt detta kommer
innebära ett lyft för hela skolan när verksamheten koncentreras på samma
ställe. Hon talar vidare om de två nya professurerna där den ena utgörs av
Vårdlogistik och den andra Medicinsk Bildbehandling.
Fröken Larsson fortsätter att berätta hon tänker söka till valberedningen
inom THS då hon anser det vara bättre att engagera sig istället för att gnälla. Samtidigt som Fröken Anderberg instämmer och vill vara lite hipp hojtar
hon ”Word sistah!”. Fröken Larsson fortsätter och påpekar att det kommer
vara ett pris till den sektion som har bäst procentuell ökning i valdeltagande
till vårens KF. Utöver detta har Fröken Larsson även till slut fått livstecken
från Haninge. En SLG-representant från Haninge är nu klar och Fröken Larsson ska se till att civilingenjörernas representant i form av Pehr Wessmark
ska kontakta Haninges representant.
Samtidigt som Fröken Corné påpekar att hon tittat in postfacket utan vidare
nyheter säger Herr Micski att han glömde bort att närvara på KR3 . Fröken
Jansson Bertheussen säger att hon inte har särskilt mycket att informera
1
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2
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om. Hon berättar att hon för ett tag sedan närvarade på ER4 och OR5 där
det talades om ekonomi respektive överlämningar. Herr Fendukly kan inte
hålla sig från att fråga om hon verkligen är säker på att det diskuterades
ekonomi på ER varpå sekreteraren får en oskuldsfull douchepoäng...

5

Ninas punkt från Sven

Fröken Jansson Bertheussen har talat med Sven angående fickpluntor. Möjligheten att styrelsemedlemmarna ska få köpa egna fickpluntor med ingraverat namn och MiT-logga finns. Det kommer givetvis vara privata betalningar. Samtliga gillar denna möjlighet och mer information om detta är att
vänta.
Fröken Ordförande föreslår en kisspaus. Mötet pausas 19.04 för att sedan
återupptas tre minuter senare.

6

Deadline Styrdokument

Det hade tidigare bestämts att styrdokumenten skulle vara färdigreviderade
före juluppehållet. Denna tidsgräns får nu skjutas upp då alla styrelsemedlemmar har fullt upp på sina håll. Det bestäms om att de som kan samlas
efter tentaperioden i januari för att slutföra arbetet.

7

Rymdfakta

Fröken Jansson Bertheussen börjar att dela med sig om sin rymdfakta. Hon
berättar att svarta hål kan inkludera hela universum, med andra ord kan
det alltså vara så att vår värld utgör innehållet av ett annat svart hål. Hon
säger också att tiden ”innan” Big Bang6 bestod av en baklänges tidslinje
vilket skulle innebära att vår framtid är vår baktid.
Herr Lundberg påpekar att det finns missvisande fakta angående planeterna i vårt solsystem. Det är faktiskt inte bara saturnus som har ringar, som
många tror. Uranus har också ringar, faktiskt.
Fröken Anderberg säger att Fröken Jansson Bertheussen tog hennes ena
rymdfakta men att hon kan berätta om hur man sköter hygienen ute i rymden. Inget som verkar intressera övriga styrelsemedlemmar.
Fröken Larsson fortsätter och berättar om ISS7 som färdas i 27 000 km/h i
sin omloppsbana kring jorden. Hon berättar även om tiden på jorden kontra
4
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översatt: stora smällen
7
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tiden i rymden. Om man färdas i ljusets hastighet i en vecka i rymden så har
det gått motsvarande 130 000 år på jorden. Hon forsätter att peppra med
rymdfakta och berättar att varje ny dag är längre än förgående dagar då
dygnen blir längre och längre. När månen föddes var till exempel ett dygn
på jorden bara tre timmar långt.
Herr Fendukly berättar att mars hade rinnande vatten innan jorden vilket då innebär att det har funnits liv i form av mikroorganismer på mars.
Utifrån detta förklarar han teorin om att mänskligheten är sprungen ur
mikroorganismer från mars då det finns mikroorgansimer som kan klara av
miljöer som bara finns ute i yttre rymden och bland annat på mars. Väldigt
coolt tycker samtliga, nästan.
Fröken Svensson berättar om dvärggalaxer. I deras utvecklingsfas kallas de
gröna ärtgalaxer där det bildas stjärnor snabbare än i vår galax, vintergatan. De kallas och är gröna på grund av det syre som joniseras i stjärnorna.
Fröken Corné påpekar att hon lärt sig en hel del via Quizkampen och Herr
Micski säger att var 15:e år kan man inte se saturnus ringar på grund av hur
ljuset färdas mellan saturnus och tellus8 .

8

Övriga frågor

Ordförande Anderberg hade två frågor att ta upp. Den ena handlar om
RKH som blev besvarad i punkt 4 Uppdateringar. Den andra frågan handlar
om Appendix Cornés arbete gällande sektionens verksamhetsplan. Appendix Corné berättar att hon tittat igenom målen och kan konstatera att CNS
snart avklarat ett mål då en middag med en annan sektion ska hållas. Det
uppsatta målet gällande antalet sektionsmedlemmar vet hon dock inte hur
det ligger till med. Det är nämligen ett mål att det ska vara 60% av studenterna i årskurs ett som ska betala kåravgiften. Ordförande Anderberg tittar
upp andelen och konstaterar att att 37% av ettorna betalat kåravgift än så
länge. Fröken Jansson Bertheussen berättar att CNS kanske kan motivera
ettorna via några eventuella affischer.
Fröken Svenssons fråga gäller alumnikvällen som planeras att hållas under våren. Det kommer lite olika förslag på datum men det blir svårt då det
finns flera evenemang så som MedTech Evening, Funq och Val-SM inplanerade under samma period. Ett bestämt datum får bordläggas till senare
tillfälle.
8
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Nästkommande möte

Nästa möte är ej tidsbestämt men Ordförande Anderberg säger att mer
information ska komma ut i god tid.

10

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Anderberg avslutar mötet 19:42.

Vid protokollet
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