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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte #12
Onsdagen den 4/2 2015, 12:05
å Mötesrummet plan 4, ANA10,
Flemingsberg

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Anderberg öppnar mötet klockan 15:09 d̊a mötet blivit fram-
skjutet p̊a grund av tidigare schemastrul.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Louise Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Mattias Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

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

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.

Justeras:

Fabian Lundberg

1 Justeras:

Erik Micski



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 4 Februari 2015

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av samtliga närvarande. Utöver det önskar frö-
ken Anderberg tv̊a punkter, fröken Jansson Bertheussen en punkt och herr
Lundberg en punkt bland övriga fr̊agor.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Justeringspersoner bestäms till de tv̊a herrarna Lundberg och Micski. Ju-
steringsdatum sätts till den 11:e februari.

2 Föreg̊aende protokoll

Styrelsen g̊ar snabbt igenom förg̊aende protokoll för en recap. Detta g̊ar
relativt fort d̊a förg̊aende möte inte var särskilt l̊angt.

3 Uppdateringar

Fröken Ordförande Anderberg börjar med att informera om det tre timmar
l̊anga OR-mötet hon var p̊a ig̊ar kväll1. Det handlade mycket om hur en
ordförande ska agera och bete sig rent generellt under de olika perioder som
en mandatperiod innebär. Hon har även haft mer kontakt med styrelsen i
Haninge som fortfarande har en positiv inställning till framtida samarbe-
ten med CNS, inkluderat möte och middag tillsammans. Sedan informerar
fröken Anderberg om att det eventuellt den 9:e mars kommer vara en ut-
bildning om ledarskap och styrelsearbete där samtliga styrelsemedlemmar är
välkomna. Därefter avslutar hon med att berätta om att det är fritt fram för
sektionsmedlemmar att söka till THS k̊arstyrelse fram till den 25:e februari.

Vice Ordförande Larsson fortsätter att berätta om kommande sammanträ-
de i k̊arfullmäktige som hon och herr Lundberg ska närvara p̊a i morgon.
En misstroendeförklaring mot en styrelsemedlem ska bland annat behandlas
d̊a. Herr Lundberg berättar att han fortfarande inväntar den nya styrelsen
p̊a RKH2 som snart ska tillträda. S̊a fort de har tillträtt ska en del fr̊agor
avhandlas gällande det nya huset i Flemingsberg.

Fröken Jansson Bertheussen informerar om att hon nyligen varit p̊a sam-
manträde med ekonomir̊adet. D̊a nästan alla medlemmar i ekonomir̊adet är
nytillträdda efter årsskiftet var detta möte lite av ett kick off-möte. Detta
innebär bland annat att en stor del av inneh̊allet p̊a det mötet var repetition
för Kassör Jansson Bertheussen. Fröken Svensson berättar därefter om att
det är ett kommande överlämningsmöte p̊a fredag med FFS3 där hon nyligen

1läs onsdag 4:e februari
2röda korsets högskola
3flemingsbergs förenade studentk̊arer

Justeras:

Fabian Lundberg

2 Justeras:

Erik Micski
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antagit posten som ledamot i FFS styrelse. Hon har även mer information
att dela med sig i kommande punkt 5 Alumnikväll.

4 Sektionsmöte

Ordförande Anderberg vill höra med CNS för att se om allt g̊ar enligt plan
inför kommande SM. Propositionsskrivarna meddelar att samtliga proposi-
tioner är färdigskrivna inom ett dygn. Fröken Ordförande p̊apekar även att
hon och Vice Ordförande Larsson kommer ha föreläsning till klockan 17 sam-
ma dag som SM:et ska h̊allas vilket leder till följande citat fr̊an Ordförande
Anderberg: ”It’s on you bitches to ställa i ordning”.

5 Alumnikväll

Fröken Svensson informerar om att hon f̊att positivt besked fr̊an fem alum-
ner som kommer att h̊alla mindre föredrag under alumnikvällen nästa vecka
den 11:e februari. Hon berättar om hennes förberedande arbete och samt-
liga tror att alumnikvällen kommer bli en perfekt tillställning! Ordförande
Anderberg p̊apekar att det är bra om styrelsemedlemmarna trycker p̊a för
detta evenemang i klasserna.

6 Alla hjärtans dag

Ordförande Anderberg undrar om det finns möjlighet att göra n̊agot för
sektionen p̊a alla hjärtans dag fram tills att hon inser att alla hjärtans dag är
en lördag. Det kommer olika förslag p̊a vad CNS vill göra inför alla hjärtans
dag. Herr Fendukly p̊apekar att CNS kan spela in en sketch med tema alla
hjärtans dag. Beslut f̊ar tas vid senare tillfälle. Mötet g̊ar vidare till nästa
punkt samtidigt som fröken Svensson är tvungen att lämna mötet.

7 Sambomiddag

Fröken Ordförande Anderberg berättar att det planeras en sambomiddag
som ska h̊allas mellan Elektro, CL, W och MiT. Samtliga styrelsemedlam-
mar är positiva till detta. Ett datum kan dock ej beslutas än i väntan p̊a
besked fr̊an övriga styrelser.

I övrigt informerar fröken Anderberg att CNS kommer bli bjudna till mid-
dag med Kemi den 30:e mars och därefter en middag med Elektro den 16:e
april.

8 Funq

Hemlig information gällande Funq avhandlas.

Justeras:

Fabian Lundberg

3 Justeras:

Erik Micski
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9 Övriga fr̊agor

Ordförande Anderberg börjar med sina tv̊a punkter och berättar att hon
önskar att bjuda in sektionsmedlemmarna till ett öppet CNS-möte. Detta
i syfte av att medlemmarna ska f̊a upp ögonen för hur ett CNS-möte g̊ar
till och förhoppningsvis öka intresset för styrelsearbete. Det andra hon vill
tala om är att bjuda kansliet p̊a STH4 p̊a middag. N̊agot som tidigare sty-
relser har gjort och som ocks̊a bör göras av nuvarande styrelse. Sekreterare
Fendukly f̊ar i uppgift att redogöra och skicka iväg en inbjudan där STH:s
kansli är välkomna p̊a middag den 3:e mars.

Fröken Jansson Bertheussen fortsätter att berätta om en idé att CNS besö-
ker puben i Kista och tar n̊agra öl tillsammans. Möjligheten att till exempel
planera inför Funq d̊a skulle vara utmärkt anser hon. Hon f̊ar medh̊all fr̊an
samtliga styrelsemedlemmar. Ett datum f̊ar dock bestämmas vid annat till-
fälle.

Herr Lundberg berättar att han och fröken Danell Lindström ska sätta sig i
helgen för att förbereda inför valmässan. Utöver det p̊aminner han sig själv
och berättar att Flygsektionen vill tillsammans med MiT och Elektro an-
ordna en stor sittning. Ett förslag som tas emot med glädje. Mer detaljerad
information kommer.

10 Nästkommande möte

Nästa möte planeras att h̊allas den 18:e februari klockan 17 i Tolvan.

11 Mötets avslutande

Ordförande Anderberg avslutar mötet klockan 15:49 vilket innebär 40 effek-
tiva minuter.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

4skolan för teknik och hälsa
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Erik Micski


