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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS# 8
Onsdagen den 4/11 2015, 17:15
Alfred Nobels Allé 10, Flemings-
berg

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet sent klockan
17:43 p̊a grund av omständigheter.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Nina Jansson Bertheussen som mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Fatemeh Amiri som sekreterare.

1.4 Närvaro

Nina Jansson Bertheussen
Evelina Adolfsson
Lina Welander
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Mattias Fendukly
Elin Nygren Wåhlin
Jonas Stylbäck

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Nina Jansson Bertheussen var försenad p̊a grund av omständigheter.

1.6 Adjungeringar

Rebecka Hall, studienämndsordförande, är närvarande vid mötet de första
tio minuterna.

Justeras:

Fabian Lundberg

1 Justeras:

Mattias Fendukly
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1.7 Godkännande av dagordning

Nina Jansson Bertheussen vill diskutera om SM och vill lägga till tre övriga
fr̊agor till dagordningen. Mötet godkänner dagordningen med dessa ändring-
ar.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Fabian Lundberg och Mattias Fen-
dukly. Justeringsdatumet bestäms till den 17:e november

2 Föreg̊aende protokoll

Fatemeh Amiri läser högt föreg̊aende protokollet.

3 Uppdateringar

Fabian Lundberg var närvarande vid KR-mötet,kommnunikationsr̊adet p̊a
THS, samma dag som MiT bjöd Elektrosektionen p̊a middag. Under KF-
mötet diskuterade Fabian Lundberg med kommunikatören p̊a Data-sektion
för idé- och informationöverföring. Fabian Lundberg kommer skriva nyhe-
tersbrev för november. Ett inbrottsförsök p̊a Tolvan hade meddelats för ett
tag sen, berättar Fabian Lundberg. Ingenting värdefull hade blivit stulet.

Mattias Fendukly berättar att det nästa vecka kommer vara ett KF-möte,
k̊arfullmäktige.

Elin Nygren Wåhlin har varit p̊a m̊angfaldsföreläsning. Föreläsningen var
insprirerade, säger Elin Nygren Wåhlin.

Nina Jansson Bertheussen har varit p̊a OR, ordförander̊adet, den 10:e ok-
tober. Under OR diskuterades firmateckningen. Ett förslag fr̊an OR är att
firmateckning i MiT ska ske gemensamt istället för enskilt. Nina Jansson
Bertheussen har varit närvarande vid ett möte tillsammans med lokalansva-
riga och ordförande fr̊an olika sektioner. Det är flera sektioner som flyttar
till nya lokaler de kommande veckorna.

4 Information: PNS/OAR-dagen

PNS/OAR-konferensen kommer äga rum den 13:e november. Syftet med
konferensen är JML. Det kommer vara övningar och information. Platsen är
inte bestämd än.

Justeras:
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Mattias Fendukly



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 4 november 2015

5 Information: Mötet med Haninge ang̊aende nya
huset

Nina Jansson Bertheussen och Evelina Adolfson har varit närvarande vid ett
möte med ordförande och viceordförande för Haninge-sektionen. Byggtek-
nik kommer flytta till Vallavägens campus medan data- och elektroteknik
kommer flytta till nya huset i Flemingsberg. Under mötet med Haninge-
sektionen togs inget seriöst beslut och läget för sektionerna efter flytt till
nya huset är fortfarande oklart.

6 Diskussion: Mattias utbyte

Mattias Fendukly, ledamot, kommer åka till Belgien för en utbytetermin
i slutet av januari 2016. Ledamotsposten kommer inte vara tillsatt under
Mattias Fenduklys fr̊anvaro. Närvarande vid mötet diskuterar om det är
värt att välja en ny ledamot. Fabian Lundberg tycker att det blir jobbigt
om CNS väljer en ny ledamot när valet för den nya styrelsen kommer ske
om ungefär tre m̊anader. Mötet samtycker att Mattias Fendukly kommer
vara ledamot även i sin fr̊anvaro. Mattias Fendukly kommer ha kontakt med
styrelsen p̊a distans d̊a ledamoten inte har stora uppgifter i styrelsen.

7 Diskussion: Mail fr̊an Aalto

Nina Jansson Bertheussen har skickat mejlet fr̊an Finland till CNS-medlemmarna.
I mejlet bad Aalto universitet fr̊an MiT och andra sektioner p̊a KTH om
att n̊agon eller n̊agra kan vara volontärer som ska vara guide för en grupp
studenter fr̊an Finland. Ingen volontär fr̊an CNS visar intresse.

8 Diskussion: Fullmakter och avtal

MiT kommer skriva ett PM för avtalshantering. Som mall föresl̊ar Nina
Jansson Bertheussen Datasektionens avtalshanterings-PM. Mötet läser ige-
nom mallen och tycker att MiT bara behöver ändra n̊agra meningar. Enligt
PM:et ska alla avtal godkännas genom styrelsen. CNS kan ge n̊agon fullmakt
vid signering p̊a kontraktet, t.ex. ordförande för Näringslivsgruppen, när det
gäller signering av kontrakt med ett företag.

9 Diskussion: SM

9.1 Fanbärare

Att vara fanbärare är ett ärorikt uppdrag och därför väljer sektionen en per-
son som har varit aktiv och visat sin p̊alitlighet till sektionen för medicinsk
teknik. MiT har en fanbärare och en vicefanbärare vilka är Anna Larsson

Justeras:
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respektive Rebecka Hall för detta år. När året passerat d̊a kliver fanbära-
ren av och vicefanbäraren övertar uppdraget som fanbärare. Närvarande vid
mötet nominerar kandidater för posten vicefanbärare och därefter utgörs en
diskussion om kandidaterna.

Nina Jansson Bertheussen meddelar att det finns kandidater till alla pos-
ter som ska väljas p̊a november-SM.

9.2 Propositioner

9.2.1 Proposition ang̊aende sektionsfärg

Under förra SM, september-SM, röstade SM genom sektionsfärg. Färgko-
den som visades till SM stämde inte med den utvalda färgen. Därför därför
kommer styrelsen skriva en proposition ang̊aende sektionsfärgen med den
utvalda färgkoden. Detta kommer diskuteras under november-SM.

9.2.2 Proposition ang̊aende revisorer

Under november-SM röstades en stadgarändring igenom: man ska ändra
ordet mandatperiod till verksamhets̊ar. Mötet tycker att det ska finnas en
grupp som har uppgiften att g̊a genom stadgarna och ändra det som behöver
ändras. Styrelsen ska meddela medlemmarna under november-SM an̊agende
gruppen.

MiT behöver även skriva en proposition och ett PM för jubileumfonden
inför november-SM.

9.3 Motioner

9.3.1 Motion ang̊aende den lilla testaren

Styrelsen har f̊att en motion till SM ang̊aende en tradition hos s̊angboks-
kommitén, SBK. SBK har en tradition att under varje möte välja en frivillig
person som ska dricka s̊a mycket alkohol man vanligtvis dricker uner en sitt-
ning. Detta för att personen ska f̊a sittningskänsla. Denna person kallas för
”lilla testaren”. Motionen handlar om att SBK har bett om att sektionen ska
subventionera alkoholen till lilla testaren som motsvarar 13 glutenfria öl för
varje möte - 8 st fr̊an Elektro och 7 st fr̊an MiT.

Närvarande vid mötet diskuterar om motionsvaret. Efter en l̊ang diskus-
sion beslutar mötet att motionen f̊ar avslag i sin helhet fr̊an styrelsen d̊a
styrelsen inte vill sponsra alkohol.

9.3.2 Motion ang̊aende pengar

En till motion fr̊an SBK handlar om sponsring för publicering av nya s̊ang-
boken och även festen som kommer arrangeras av SBK för nya s̊angboken.
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Mötet diskuterar om motionsvaret och beslutar att innan sektionen spons-
rar n̊agon budget, bör SBK skriva en budgetering p̊a hur pengarna kommer
användas.

10 Övriga fr̊agor

Nina Jansson Bertheussen meddelar att enkäten ang̊aende medlemskapet är
färdigskriven och att den kommer skickas till Fabian Lundberg för plublice-
ring i sociala medier och p̊a hemsidan. Nina Jansson Bertheussen p̊amminer
om att PNS-utvärderingen ska tas upp en g̊ang till under kommande SM.

Lina Welander kommer ordna ett fikaschema inför nästa CNS-möte.

Eftersom det har varit en del att diskutera, föresl̊ar Nina Jansson Bert-
heussen att masterpuben och aktivitet med medlemmarna diskuteras under
nästa CNS-möte. Mötet godkänner detta.

Fabian Lundberg informerar om mötet med Röda Korset. Datum och plats
för mötet meddelas ej. Evelina Adolfson och Fabian Lundberg kommer vara
närvarande vid mötet med Röda Korset. Fabian Lunberg p̊aminner om att
styrelsen bör välja ett datum för middag med STH. Mötet väljer den 25:e
november som utvalt datum. Fabian Lundberg och Jonas Stylbäck kommer
vara representanter fr̊an MiT p̊a Kristallbröllopet vilket är en fest som ar-
rangeras av Elektro- och Kemisektionen. Mötet väljer en bra present till
bröllopet.

Jonas Stylbäck talar för KOTA och meddelar att KOTA-medlemmarna an-
ser att KOTA borde vara som Appendix p̊a CNS för PNS. Just nu är inte
KOTA i PNS och därför vill KOTA räknas som en riktig medlem i PNS.
Mötet svarar att d̊a KOTA har varierat engagemang varje år bestämde CNS
att KOTA inte behöver tillhöra PNS. Däremot är KOTA alltid välkommen
till alla PNS- och CNS-möten för att dela sina idéer.

11 Nästkommande möte

Nästkommande möte bestäms till tisdagen den 17:e november klockan 15:00
i Tolvan.
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12 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 19:54.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen För Medicinsk Teknik
(MiT)
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen För Medicinsk Teknik
(MiT)
THS

Justeras:

Fabian Lundberg

6 Justeras:

Mattias Fendukly


