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1.1

Formalia
Mötets öppnande

Sektionens vice ordförande Evelina Adolfsson öppnar mötet klockan 17:28.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Evelina Adolfsson som mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Fatemeh Amiri som sekreterare.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Appendix
Appendix*
Snål FøF
Ordf för Näringslivsgruppen
Klubbmästare
Idrottsnämndsordförande
Källarmästare för MiT

Nina Jansson Bertheussen
Evelina Adolfsson
Lina Welander
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Elin Nygren Wåhlin
Josefine Corné
Jonas Stylbäck
Terese Karlsson
Niels Agerskov
Michael Näsström
Simon Andersson
Johan Holmgren

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.
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Adjungeringar

Ingen adjungering.

1.7

Godkännande av dagordning

Nina Jansson Bertheussen önskar att lägga till två punkter till dagordningen
som övriga frågor. Niels Agerskov har också en övrig fråga. Vice ordförande
Evelina Adolfsson lägger dessa förfrågningar under Övriga Frågor. Mötet
godkänner dagordningen med dess ändringar.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Två justeringspersoner väljs av mötet: Terese Karlsson och Jonas Stylbäck.
Justeringsdatumet bestäms till 5:e november.

2

Föregående protokoll

Fatemeh Amiri ger en sammanfattning över det föregående protokollet.

3

Uppdateringar

Nina Jansson Bertheussen meddelar om mötet med Haninge-sektionen gällande nya huset. På mötet ska sektionernas fortsättning samt samarbetet
mellan dem i nya huset diskuteras. Nina Jansson Bertheussen kommer skicka ett mejl till alla CNS- och PNS-medlemmar. Om man har åsikter eller
förslag angåede sektionens fortsättning i nya huset, kan man svara på mejlet.
Nina Jansson Bertheussen föreslår att PNS-medlemmarna i framtiden kan
bjudas in till speciella möten t.ex. kanslimöten eller middagar. Detta förslag
föreslogs efter Kanslifrukosten som CNS hade haft tidigare i månaden. MiTstyrelsen kommer bjuda Elektrosektionen till en middag den 14:e oktober.
PNS-medlemmarna kan anmäla sig vid intresse.
Idrottsnämndens ordförande Simon Andersson har varit närvarande vid IR,
Idrottsnämndsrådet. Under mötet diskuterades en budget för idrottsnämnden. Simon Andersson kommer efterfråga en utökad budget till idrottsnämnden fårn THS. Nina Jansson Bertheussen säger att om idrottsnämnden får
utökad budget då kommer den enbart tillhöra idrottsnämnden.
Johan Holmgren, källarmästare för MiT, säger att det finns en del overaller
från MiT som behöver säljas. Mötet ger förslag att overallerna kan säljas
vid ett tillfälle när det finns någon aktivitet, till exempel innan en pub. Då
kommer studenterna informeras i förväg gällande overallförsäljningen. Att
sälja overallerna i Flemingsberg är ett annat förslag som mötet föreslår. .
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Protokoll

4

Sektionen för Medicinsk Teknik

6 oktober 2015

Information: PNS/OAR-dagen

Nina Jansson Bertheussen meddelar om ett möte den 13:e november med
OAR, motsvarande PNS i Kemisektionen. Mötets syfte är mest JML och
kommer inkludera några övningar och workshop. Att vara närvarande vid
mötet är ej obligatoriskt men eftersom styrelsen senare kommer skriva en
JML-policy rekommenderas det att närvara vid mötet.

5

Funktionärsbilder i Funq

Evelina Adolfsson berättar om förslaget gällande funktionärsbilder i Tolvan
att det kan vara bra att det ska finnas bilder på alla funktionärer i sektionen.
Närvarande vid mötet är något oense men tycker överlag att det är en bra
idé.

6

Verksamhetsplan workshop

Närvarande vid mötet delas upp i små grupper och varje grupp får verksamhetsplaner från olika nämnder i sektionen. Grupperna diskuterar och kritiserar verksamhetplanerna. Vidare berättar varje grupp sina åsikter samt
förslag på varje verksamhetsplan till de andra grupperna. Eftersom det finns
olika synpunkter på hur en verksamhetsplan ska se ut, bestämmer mötet att
ämnet ska diskuteras i ett SM när alla verksamhetsplaner är uppladdade på
hemsidan. Mötet föreslår även att det kan finnas en mall för verksamhetsplanen som alla nämnder kan följa. FøF är ett undantag då de bara behöver
skriva en verksamhetsberättelse och ett överlämningsdokument.

7

Övriga frågor

En av Nina Jansson Bertheussens övriga frågor gällande middag med Elektrosektionen togs upp under uppdateringar. Som andra övriga fråga föreslår
Nina Jansson Bertheussen att PNS och CNS kan ha någon aktivitet tillsammans för att förbättra stämningen. Mötet tycker överlag att det är en bra
idé. Den 4:e december sätts som ett preliminärt datum för en pub. Platsen
för puben bestäms ej men Flemingsberg eller Lilla gasque är föreslagna.
Niels Agerskov frågar om fullmaktsskrivningen. Som ordförande för Näringslivsgruppen saknar Niels Agerskov fullmakt vid signering därför signeras
kontrakten personligt istället för som sektion. Nina Jansson Bertheussen
kommer vara närvarande vid ordföranderådet, OR, där fullmaktssignering
är en av punkterna som Nina Jansson Bertheussen kommer ta upp på mötet.
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Nästkommande möte

Första december bestäms som ett preliminärt datum till nästa möte. Mötet bestämmer att någon sort av aktivitet kan planeras istället. Förslag för
aktiviteten kan mejlas till vice ordförande Evelina Adolfsson.

9

Mötets högtidliga avslutning

Vice ordförande Evelina Adolfsson avslutar mötet klockan 18:56.

Vid protokollet
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