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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte #13
Måndagen den 16/2 2015, 18:00
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Fröken Anderberg öppnar mötet enligt planerad tid, det vill säga klockan
18:00.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Louise Anderberg väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Mattias Fendukly väljs till mötessekreterare.

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

1.5 Försenad ankomst

Herr Lundberg och fröken Corné har tidigare aviserat om att de kommer se-
nare till mötet. Herr Lundberg planerar att anlända klockan 18:40 och fröken
Corné som väntar p̊a en soffleverans planerar att komma senast klockan 19.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.
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1.7 Godkännande av dagordning

Samtliga godkänner fröken Anderbergs mötesdagordning. Vice Ordförande
Larsson vill ta upp en punkt bland övriga fr̊agor.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Fröken Svensson och fröken Jansson Bertheussen väljs till justerare. De tv̊a
verkar inte kunna motst̊a frestelsen att justera sekreterarens protokoll. Detta
är dock först̊aeligt med herr Fendukly som sekreterare. Justeringsdatum
sätts till fredagen den 27:e februari.

2 Föreg̊aende protokoll

Sekreterare Fendukly g̊ar igenom protokollet fr̊an CNS#12.

3 Uppdateringar

Vice Ordförande Larsson berättar att hon har f̊att ont i sin fot samt att hon
varit väldigt arg p̊a diverse saker. Det kan l̊ata som om att fröken Larsson är
en bitter människa. Detta punkteras direkt d̊a hon med stort leende p̊apekar
att det anordnas en fulöl- och snusprovning den 9:e mars. Hon berättar att
det kommer blir ”fett najs”. Vice Ordförande fortsätter att berätta om att
hon varit p̊a KF1 där det behandlades en misstroendeförklaring som blev
nedslagen. Hon har utöver det även blivit med i THS valberedning.

Fröken Svensson fortsätter därefter att berätta om FFS2 överlämning som
nyligen var. Alla kunde inte närvara p̊a överlämningen men det talades om
FFS visioner och m̊al. Det handlade om att FFS ska vara en samordnan-
de kraft där medlemsk̊arerna ska kunna ta mer plats gemensamt. Bland de
höga ambitionerna planerar FFS att söka ekonomiskt stöd fr̊an Huddinge
kommun. FFS planerar att ha sitt första styrelsemöte inom snar framtid där
flera fr̊agor ska diskuteras och behandlas. Till exempel en gemensam lokal
för FFS medlemsk̊arer.

Ordförande Anderberg fortsätter därefter att informera om det senaste SM:et
och hennes uppfattning kring det. Hon p̊apekar ocks̊a att alumnikvällen var
lyckad och berömmer fröken Svensson för detta. Samtliga styrelsemedlem-
mar instämmer.

Sekreterare Fendukly berättar att han veckan innan haft möte med herr
R̊agmark ang̊aende inbjudningar till den efterlängtade v̊arbalen. P̊a mötet
diskuterade de om en välkomstmiddag skulle anordnas dagen före v̊arbalen

1K̊arfullmäktige
2Flemingsbergs Förenade Studentk̊arer
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för alla l̊angväga gäster. En sillis dagen därp̊a talades det ocks̊a om. Samtliga
tycker att detta är en god idé. I övrigt är pinsen p̊a väg.

4 Haninge

Fröken Anderberg har f̊att svar fr̊an Daniel Mikaeli Labriz, styrelseordföran-
de för sektionen i Haninge, om att tisdagen den 10:e mars är ett bra datum
för middagsträff. Fröken Jansson Bertheussen p̊apekar att nu när en träff
med Haninge är bestämd kan det vara bra att förbereda fr̊agor som är och
blir aktuella inom sin tid. Bland annat fr̊agor gällande hur mottagningen
i augusti och september ska anordnas i och med att högskoleingenjörerna
börjar samtidigt som civilingenjörerna.

Efter diskussionen om hur mottagningen ska bli s̊a bra som möjligt nu när
högskoleingenjörerna ska involveras anländer fröken Corné till mötet.

5 Alumniverksamhet

Fröken Jansson Bertheussen berättar att hon har talat med herr Kalmaru
och tagit fram förslaget om att ha kommande alumnikvällar p̊a sektionens
födelsedag varje år. P̊a s̊a sätt skulle man eventuellt kunna öka engagemang-
et fr̊an sektionens medlemmar. Herr Lundberg anländer.

Samtliga tycker att detta är ett bra förslag och konstaterar att ett större
samarbete mellan styrelsen och NLG krävs för detta. Fröken Ordförande
Anderberg slänger ut förslaget om man ska ha tv̊a alumnikvällar per år för
att se vad styrelsemedlemmarna har att säga om det. Fröken Jansson Bert-
heussen säger d̊a att man kan dela upp de tv̊a kvällarna där den ena är en
presentationskväll och den andra kvällen är n̊agon form av pubkväll. Samt-
liga anser att detta är intressanta idéer värda att återkomma till.

Fröken Svensson som denna mandatperiod haft ansvaret för samordnandet
av alumnerna undrar därefter vad man kan göra för att öka engagemanget
fr̊an sektionens medlemmar gällande alumniverksamhet. Det är trots allt en
viktig del att en sektion har en bra dynamisk kontakt med de som tagit ste-
get ut i arbetslivet. Det kan vara en bra idé att ha en utpräglad post i NLG
som har alumniansvaret. Ordförande Anderberg p̊apekar att hon ska ta upp
det med NLG:s ordförande fröken Emilsson för att höra vad hon tycker om
denna idé.

6 PNS/OAR-dag

Tidigare har Ordförande Anderberg och Vice Ordförande Larsson haft möte
med representanter fr̊an Kemisektionens styrelse, Aneri Patel och Anna Wes-
sén. Fröken Anderberg berättar att de har bestämt ett schema för kommande
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PNS/OAR-dag. Inför dagen behövs hjälp i köket d̊a mat ska förberedas. En
del av CNS bestämmer att samlas p̊a dagen innan för dessa förberedelser.

7 Ekonomi Åre

Kassör Jansson Bertheussen har tidigare pratat med Elektostyrelsens kassör
herr Ahmed om hur det ekonomiska arbetet kring Åre ska struktureras. Un-
der förg̊aende år har det fulla ekonomiska ansvaret för Åreresan legat p̊a en
av varanerna vilket inte är optimalt. Kassörernas förslag är att strukturera
upp det ekonomiska arbetet genom att lägga ansvaret p̊a MiT d̊a Elektro
har det ekonomiska ansvaret för PR och mottagningen. Detta innebär att
om strukturförändringen godkännes av b̊ade E och MiT ska fröken Jansson
Bertheussen starta upp ett nytt konto som ska bära pengarna för Åreekono-
min. Eventuellt kan även idrottsnämnden tillhöra det kontot. Den som ska
ha det största ansvaret för transaktionerna är sektionens kassör, dock f̊ar
INO3 och varanerna givetvis tillg̊ang till kontot för att se kontoinformation.

Inför kommande sektionsmöten ska en proposition skrivas gällande denna
strukturförändring, detta gäller för b̊ade E och MiT. Om propositionen g̊ar
igenom ska kassörens ansvarsomr̊ade utökas vilket kommer innebära änd-
ringar i sektionens reglemente.

8 Övriga fr̊agor

Fröken Larsson undrar om Funqplanerandet ska skjutas upp. Funqplaneran-
det är tänkt att vara den 12:e mars. Samtliga g̊ar dock med p̊a att skjuta
upp planerandet av Funq en dag vilket innebär fredagen den 13:e4 mars.
Hon p̊apekar även att det är bra om styrelsemedlemmarna börjar fila p̊a
överlämningshandlingarna d̊a mandatperioden är p̊a väg mot sitt slut.

Fröken Anderberg vill att sektionens representanter ska bli mer tydliga p̊a
att MiT är en självständig sektion. Det är n̊agot som inte verkar ha g̊att ut
till alla utomst̊aende d̊a en del felaktigheter och missförst̊aenden fortfarande
inträffar gällande MiT och dess suveränitet. Utöver det undrar Ordföran-
de Anderberg om n̊agon i nuvarande styrelse kan tänka sig att kandidera
till nästa mandatperiods styrelse. N̊agot som kan bli sv̊art i vissa fall d̊a
delar av nuvarande styrelse åker p̊a utlandsstudier. Det finns dock en del
förhoppningar hos ettan5.

9 Nästkommande möte

Nästa möte bestäms till m̊andagen den 23:e februari under lunchen.

3Idrottsnämndordförande
4Otursdag, akta er.
5Studenter i årskurs ett
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10 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Anderberg avslutar mötet efter exakt 91 minuter, det vill säga
klockan 19:31.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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