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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
PNS-möte #3
Tisdagen den 9/12 2014, kl 12:06
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas klockan 12:12, sex minuter senare än planerat.

1.2 Närvaro

Anna Larsson
Louise Anderberg
Nina Jansson Bertheussen
Mattias Fendukly
Jacob Trowald
Terese Karlsson
Lina Welander
Linnea Emilsson
Fabian Lundberg
Simon Söderlund
Rebecka Hall
Sofia Svensson
Erik Micski

Vice Ordförande
Ordförande
Kassör, Webmaster, Valis
Sekreterare
FøF
Qlubbmästare, Sn̊al-FøF
Sn̊al-FøF emeritus
Ordförande NLG
INO1, KF2-ledamot, Ledamot
Källarmästare
Studienämndsordförande
Ledamot
Informationsansvarig

1.3 Val av mötesordförande

Anna Larsson väljs till mötesordförande.

1.4 Val av mötessekreterare

Mattias Fendukly väljs till mötessekreterare men ersätts av Fröken Ander-
berg tills sekreteraren kommit till mötet.

1.5 Försenad ankomst

Jacob Trowald, Terese Karlsson och Mattias Fendukly noteras för en sen
ankomst.

Justeras:

Louise Anderberg

1 Justeras:

Erik Micski
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1.6 Adjungeringar

Utanför mötesrummet finns biljardspelare som aspirerar p̊a att f̊a b̊ade
yttrande- och närvarorätt men deras önskan avsl̊as d̊a de väsnas allt för
mycket. Ingen adjungerar med andra ord mötet.

1.7 Val och justeringspersoner och justeringsdatum

Till justeringspersoner väljs Louise Anderberg och Erik Micski med tisdagen
den 23:e december som justeringsdatum.

1.8 Godkännande av dagordning

Samtliga närvarande kan godkänna dagordningen efter att en punkt gällande
inval bestäms att diskuteras under punkt 4 Diskussion.

2 Uppdateringar

Fröken Welander börjar informera som Sn̊al-FøF emeritus om MR3 som
ikväll kommer behandla överlämningarna inför nästa års mottagning. En
överlämningsmiddag för FøF kommer anordnas nästa vecka. Näringslivs-
gruppens ordförande Fröken Emilsson berättar därefter om NLGs arbe-
te. Där ing̊ar i närmsta tid en del teambuildingaktiviteter men ocks̊a ett
glöggmingel med Philips i morgon den 10:e december. Kommande fredag
den 12:e december anordnas en innebandymatch mot GE.

Studienämndsordförande Fröken Nilsson Hall berättar om det inofficiella
studienämndsmötet hon haft tillsammans andra ordföranden för studienämn-
den. P̊a det mötet diskuterades olika studienämnder och deras olika arbets-
sätt. Fröken Nilsson Hall kommer tillsammans med Elektros SNO Herr Åker-
berg anordna ett likadant möte för alla inblandade. Senare idag ska hon när-
vara p̊a UR4 där hon tänker diskutera hur man via andra alternativ utöver
MSN5 kan upprätth̊alla studiebevakningen.

Herr Micski, som även han ska p̊a KR, berättar om den photoshopworkshop
som kommer anordnas i samband med KR. Han p̊apekar att alla funktio-
närer p̊a samtliga sektioner är välkomna p̊a denna workshop i syfte av att
bli ett med photoshop. Fröken Jansson Bertheussen fortsätter att berätta
om hemsidan som för tillfället m̊ar bra efter en periods cyberstrulande. Hon
p̊apekar ocks̊a att det är bra om funktionärerna i PNS h̊aller utkik p̊a hem-
sidan d̊a och d̊a.

Herr Lundberg talar först i form av INO där han berättar om den hand-
bollsmatchen som anordnas i Liljeholmshallen kommande lördag den 13:e

3mottagningsr̊adet
4utbildningsr̊adet
5sektionens studienämnd
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2 Justeras:
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december. Matchen kommer vara mellan MiT, Elektro och Kemi. Som KF-
ledamot berättar han om valet av ordförande respektive vice ordförande för
THS som inte var problemfritt. Det fanns invändningar p̊a hur THS valbe-
redning styrt valet.

Herr Söderlund, som representerar Källargillet, berättar om julstädningen
som hölls den 30:e november. Det blev städat och fint i Tolvan igen efter
en periods ostädande. Han fortsätter att berätta om nya MiT-overaller, nya
märken och pluntor som inkommit. Herr Trowald berättar därefter om hur
tungt det varit under den första tiden som nyvald FøF. Efter mycket möda
kan han som Fröken Welander konstatera att det är ett par överlämnings-
aktiviteter i närtiden.

Sektionsordförande Fröken Anderberg tar vidare och berättar om den lunch
hon haft tillsammans med skolchefen Hans Hebert. Under lunchen talades
det om missnöjet m̊anga stundenter känner gällande STH. Hans Hebert
gav däremot mer hoppfulla besked inför framtiden. Tv̊a nya professurer ska
startas p̊a STH och det finns en hel del potential nu. Fröken Anderberg
konstaterar att ett nytt lunchmöte ska ätas igenom igen efter julperioden.
Tidigare har hon även medverkat p̊a en skyddsrond i syfte av att kontrollera
att skolan inte faller ihop. Den som är skyddsrondsansvarig är Fröken Lar-
sson vilket innebär att om n̊agon ser n̊agot fel i skolan ska man höra av sig
till sektionens vice ordförande Anna Larsson. Utöver detta meddelar Fröken
Anderberg att hon tidigare idag deltagit p̊a OR6-frukost där det mest lades
fokus p̊a arbetet som alla sektioner gör.

Fröken Karlsson konstaterar att en ny Klubbmästare fr̊an Elektrosektio-
nens h̊all har valts. Den nya Klubbmästaren Herr Inacio kommer tillträda
vid årsskiftet. Utöver det berättar hon om LussePRe som nyligen anord-
nades samt att det förberedande arbetet inför tentapubarna i januari har
p̊abörjats. Till exempel har ansökandet till PRs eventgrupp öppnats.

Herr Fendukly berättar om hedersutmärkelserna som inte ännu är klara.
Efter n̊agra tidsfördröjda mejlkonversioner konstaterar han att företaget i
fr̊aga nu först̊ar vad för pins det är som ska beställas. Fröken Larsson tar
mötet vidare till nästa punkt.

3 Halvdag med Kemi

Fröken Jansson Bertheussen inleder punkten och berättar vad denna halv-
dag med kemi avser. Hon berättar att kemistyrelsen hört av sig till CNS i
syfte av att tillsammans arrangera en halvdag där funktionärer kan utbyta
information och kunskap med varandra. Förslaget verkar enligt PNS vara
nyttigt. Fröken Larsson berättar att hon skickar ut en doodle där alla kan

6ordförander̊adet
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lägga in passande tider.

4 Diskussion

Studienämndsordförande Fröken Nilsson Hall ställer en öppen fr̊aga ut och
undrar var sektionen ska och kan göra för att förbättra utbildningen. All
makt är inte i studenternas händer men det finns en hel del man som ak-
tiv student kan säga till om. Fröken Larsson inflikar med att det kanske är
nödvändigt att ha en kontaktperson i CNS fr̊an MSNs h̊all. Fröken Nilsson
Hall gillar förslaget men anser att denna person bör ha en del kunskap i
utbildningsfr̊agor. I grunden handlar det om att förbättra kommunikationen
mellan MSN och CNS.

Gällande inval har fr̊agan lyfts i Elektrosektionen och MiT. Inval är de valen
som inte beslutas p̊a SM7 och det finns en del åsikter om hur invalen g̊ar
till. Det föresl̊as ett gemensamt diskussions-SM tillsammans med Elektro s̊a
att alla f̊ar komma till tals i en seriös diskussion. Fröken Karlsson p̊ape-
kar att det kanske är bättre att h̊alla diskussioner om gemensamma fr̊agor
tillsammans d̊a alla inval i MiT inte beträffar Elektrosektionen och deras
funktioner. Ett SM kanske inte är nödvändigt med andra ord. Fröken Karls-
son fortsätter och berättar om att PR nu satt upp intresseanmälningar i
syfte av att f̊a mer öppna och tydliga inval. Hon kan konstatera att endast
en ansökan har kommit in vilket möjligtvis tyder p̊a att hela diskussionen
kring inval är uppbl̊ast.

Fröken Anderberg meddelar att hon ocks̊a tänker sätta upp en intresse-
anmälan i syfte av att göra ansökandet till DKS mer öppet. Fröken Larsson
konstaterar att det är viktigt att komma p̊a det invalsmötet som planeras
att h̊allas oavsett form d̊a det är m̊anga som har åsikter i ämnet.

5 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor förutom Herr Söderlund som p̊apekar att det ska komma
en stadutbildning för personen som innehar posten som Qlubbmästare. Ut-
över det p̊apekar ocks̊a Fröken Anderberg att CNS för tillfället h̊aller p̊a att
göra i ordning sektionens styrdokument d̊a de inneh̊aller en hel del konstig-
heter. För att slutföra ändringarna i styrdokumenten kommer ett extra SM
h̊allas under v̊aren. Viktigt att människor kommer p̊a det!

6 Publicering

Samtliga kan godkänna en publicering av protokollet.

7sektionsmöten
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7 Nästkommande möte

Nästa möte kommer h̊allas innan halvdagen med kemi. Exaktare datum är
ej färdigställt ännu men mer information är att vänta.

8 Mötets högtidliga avslutning

Mötesordförande Fröken Larsson avslutar mötet i toppform klockan 13:05.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Anna Larsson
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Louise Anderberg

5 Justeras:

Erik Micski


