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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
sektionsmöte# 3
Måndagen den 10/11 2015,
17:16:15 Tolvan, Osquars Backe
12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet klockan 17:16.

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 Val av rösträknare

Mattias Fendukly och Louise Anderberg väljs till mötets rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Efter n̊agra misslyckade försök av uppräkning av röstlängden, utför Nina
Jansson Bertheussen en uppdelning efter vilket år medlemmarna började.
Den slutliga korrekta röstlängden meddelas av Nina Jansson Bertheussen.
Det är 30 stycken röstberättigade medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Louise Anderberg och Lina Welander.
Justeringsdatumet bestäms till den 25:e november.

2 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.

3 Adjungeringar

Elektrosektionen, THS Centralt och icke k̊armedlemmar adjungerar mötet.

Justeras:

Louise Anderberg

1 Justeras:

Lina Welander



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 10 november 2015

4 Mötets behöriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

5 Rapporter

5.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen har en hel del att informera om. Orförande Nina Jansson Bert-
heussen börjar med att informera om möte med Ingenjörssektionen Haninge
ang̊aende nya huset. Det nya huset är ett nytt hus p̊a campus i Flemings-
berg för STH (Skolan för teknik och hälsa) och Röda Korsets högskola. Nina
Jansson Bertheussen fortsätter att under mötet med Haningesektionen ing-
et seriöst beslut togs. Nästa möte med Haningesektionen äger rum i januari
2016. Mottagningsansvarig kommer ocks̊a närvara vid mötet. MiT-styrelsen
tillsammans med kansliet p̊a STH kommer besöka det nya huset i framtiden.

Nina Jansson Bertheussen informerar att styrelsen söker efter en grupp som
kan revidera stadgarna för MiT. Vid intresse kan personen kontaka orfö-
rande Nina Jansson Bertheussen. Stadgarna behöver revideras d̊a det finns
saker som bör läggas till för tydlighetens skull.

Nina Jansson Bertheussen fortsätter med att informera om Armada. Un-
der Armada kommer Tolvan vara bokad av företagen. Det finns tv̊a rum i
F-huset som kommer ersätta Tolvan under Armadamässa. De tv̊a rummen
är tillgängliga för medlemmarna klockan 10-16. Det finns en affisch med mer
information om detta i Tolvan. Styrelsen kommer även informera om detta
via hemsidan och sociala medier.

Nina Jansson Bertheussen informerar medlemmarna om FFS som st̊ar för
Flemingsbergs förenade studentk̊ar. FFS har m̊alet att göra Flemingsberg
till Stockholms bästa studentstad. 2:a december kommer FFS arrangera en
workshop för att lyssna p̊a nya idéer.

Vice ordförande Evelina Adolfsson informerar om PNS utvärderingsgrupp.
Under förra SM informerade styrelsen att CNS vill starta en grupp för att
utvärdera PNS. Vid intresse kan personen kontakta Vice ordförande.

Lina Walender, kassör p̊a MiT, informerar att styrelsen kommer skapa ett
sparande för sektionen. Pengarna kommer investeras i en fond och budgeten
är redan genomröstad. Under nästa SM kommer styrelsen skriva ett PM om
fonden. I PM:et kommer det st̊a t.ex. hur pengarna kan användas.

En fr̊aga fr̊an publiken ställs till styrelsen. Fr̊agan är vad som kommer hän-
da den fjärde december. Nina Jansson Bertheussen svarar att den fjärde
december kommer MiT-sektionen fylla sju år. Styrelsen kommer arrangera
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ett event för den dagen. Mer information om detta kommer senare.

5.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Anna Larsson, Josefine Corné och Fabian Lundberg presenterar sig som
SBK, S̊angbokskommité. SBK har som uppdrag att skapa en s̊angbok till
MiT och Elektrosektionen. Samtliga SBK informerar om att en ny s̊angbok
kommer skrivas klart innan januari. S̊angförslag till den nya s̊angboken kan
skickas antingen via mejl till sbk@e.kth.se eller läggas i boxen som st̊ar i
hörnet i Tolvan. Anna Larsson säger att SBK gärna vill f̊a all typ av input
om SBK och s̊angboken.

Fabian Lundberg informerar att den 5:e decemeber kommer PR bjuda p̊a
julbord. Biljetter kommer senare när eventet närmar sig. Louise Anderberg
fr̊agar om det kommer finnas ett dansgolv. Fabian besvarar fr̊agan med ett
ja.

Fabian Lundberg informerar även att det kommer vara ”Freaky freakout”
av Glada Associationer den 11:e november som arrangeras av Programr̊a-
det, PR.

5.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Nina Jansson Bertheussen meddelar att k̊arrepresentanter kommer lite sena-
re och förslaget är att SM l̊ater den punkten vara flytande. Mötet godkänner
att punkten 3.3 i dagordningen kan vara flytande.

5.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen information fr̊an kansliet är meddelat till SM.

6 Propositioner

6.1 Proposition ang̊aende revisorer

Nina Jansson Bertheussen berättar att ändringen i stadgarna kräver tv̊a
genomrösningar d.v.s. tv̊a SM-beslut. Under förra SM röstades det för en
stadgeändring. Ändringen innebär att ordet verksamhets̊ar ska ersättas med
ordet mandatperiod i attsats 3.

Louise Anderberg ställer fr̊agan om denna stadgeändring kommer medföra
att antalet revisorer kan vara obegränsat? Nina Jansson Bertheussen svarar
med att om revisionsberättelsen för ett verksamhets̊ar inte hinner skrivas
färdigt kan revisorer sitta kvar p̊a posten tills revisionsberättelsen skrivits
klart och genomröstats.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.
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6.2 Proposition ang̊aende sektionsfärg

Nina Jansson Bertheussen meddelar att färgen som röstades igenom under
förra SM som sektionsfärg inte har samma färgkod som ormen p̊a sektionens
logga och att styrelsen därför har skrivit en ny proposition med rätt färgkod.
Nina Jansson Bertheussen föresl̊ar att SM f̊ar rösta om sektionsfärgen ska
vara densamma som ormens färg eller den färg som röstades igenom under
förra SM. Mattias Fendukly visar skillnaden mellan b̊ada färgerna. Mötet
röstar igenom den nya färgen, allts̊a färgen p̊a ormen, och röstar bort den
andra färgen. Detta ska röstas igenom p̊a ytterligare ett SM för att skrivas
in i stadgarna.

Propositionen ska röstas igenom p̊a ytterligare ett SM för att skrivas in
i stadgarna.

6.3 Proposition ang̊aende Övriga föreskrifter

Nina Jansson Bertheussen berättar att sm̊a ändringar i ett PM ej kräver ett
SM-beslut. Styrelsen har skrivit ett PM som handlar om avtalshantering.

Louise Anderberg undrar vem detta PM tillhör? Nina Jansson Bertheussen
besvarar fr̊agan att avtalshanteringen är för de som signerar p̊a kontraktet,
t.ex. Ordförande för Näringslivsgruppen och Idrottsnämnden. Just nu skrivs
kontrakten personligt istället för att signeras genom styrelsen. Detta betyder
att om det händer n̊agot är den fysiskt ansvarig. I PM st̊ar att styrelsen kan
ge fullmakt till den som signerar kontrakt och fullmakten gäller antingen
hela året eller bara för ett speciellt tillfälle.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet detta innebär att PMet om av-
talshanteringen bifalls och en punkt med rubriken övriga föreskrifter kommer
läggas till i reglementena.

7 Motioner

7.1 Motion ang̊aende Den lille testarens 13 öl

Styrelsen har f̊att en motion till SM ang̊aende en tradition hos SBK. SBK
har en tradition att under varje möte välja en frivillig person. 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 - 7 st fr̊an Elektro och 6 st fr̊an MiT.

Nina Jansson Bertheussen läser i motionssvaret att styrelsen ger motionen
avslag i sin helhet d̊a styrelsen inte vill sponsra alkohol. Elektrosektionen
godkände motionen under senaste SM.

Fabian Lundberg, Jonatan Lindgren och Persson Gode kommer fram till
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scenen för att svara p̊a fr̊agorna fr̊an publiken. Efter en het diskussion före-
sl̊ar Anna Larsson som medlem i SBK att MiT kan subventionera mat till
lilla testaren istället för alkohol s̊a att lilla testaren f̊ar en balans mellan mat
och alkohol under varje möte. SBK ändrar sitt yrkande till att sektionen ska
betala för mat till den lilla testaren - 77kr per möte och maximalt 10 möten.
Efter diskussion och genomrösning bifaller SM att sektionen för medicinsk
teknik ska subventionera pengar för mat till den lilla testaren, 77 kr per
möte och maximalt 10 möten.

7.2 Proposition ang̊aende Pengar till s̊angbok och releasefest

En till motion fr̊an SBK handlar om sponsring för publicering av den nya
s̊angboken och även releasefesten som kommer arrangeras av SBK. Nina
Jansson Bertheussen läser motionssvaret fr̊an styrelsen att sektionen vill att
SBK utgör en budgetering p̊a hur pengarna kommer användas innan motio-
nen bifalles d̊a CNS tycker att 4000 kr för en releasefest är mycket.

Fabian Lundberg, Anna Larsson och Persson Gode st̊ar vid scenen för att
svara p̊a fr̊agorna fr̊an publiken.

Nina Jansson Bertheussen fr̊agar SBK om MiT kommer f̊a n̊agon del av
försäljningsvinsten av boken. Anna Larsson svarar att den del av pengar
som blir över kommer tillfalla Källargillet.

Efter diskussion röstar SM först om attsats 1 vilken innebär att proposi-
tionen bifölls i sin helhet. P̊a attsats 2 kommer det in tv̊a ändringsyrkanden:

1. Styrelsen f̊ar besluta om summor upp till 4000kr efter en inlämnad
budget, samt efter diskussion med elektrosektionens styrelse.

2. Styrelsen f̊ar besluta om summor upp till 5000kr efter en inlämnad
budget.

Motionärerna jämkade sig med ändringsyrkande 1. Rösträknararna medde-
lar att SM bifaller ändringsyrkande nummer 1 d.v.s. att styrelsen f̊ar besluta
om summor upp till 4000kr efter en inlämnad budget, samt efter diskussion
med elektrosektionen.

8 Öppnande av punkt 3.3

K̊arens representanter kommer till scenen. Dessa herrar presenterar sig och
informerar om aktuella och kommande händelser p̊a THS. Den aktivitet som
är aktuell just nu är Armada. Mer information kommer via THS sida p̊a Fa-
cebook. Den 5:e december kommer THS arrangera en s̊angtävling. K̊aren
informerar även att KTH biblioteket kommer vara stängt p̊a grund av bygg-
nation under v̊arterminen d̊a det kommer byggas fler studieplatser. Just nu
finns 4000 studieplatser och dessa ska utökas till 9000. Kaféet och platserna
som är utanför biblioteket kommer vara tillgängliga under byggnationen.
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9 Val

9.1 Val av VINO

Valnämnden presenterar Karl Hemlin som den enda kandidaten för VINO,
Vice Idrottsnämndsordförande. Karl Hemlin berättar att han är 19 år gam-
mal, fr̊an Väster̊as och att han är en social person och att han med hjälp av
denna egenskap kan locka mer folk till träningar och event.

Närvarande vid mötet yrkar om att hoppa över diskussionen. Mötet väl-
jer Karl Hemlin som VINO.

9.2 Val av defibrillator

Valnämnden kallar Kerim Numanović p̊a scenen som den enda kandidaten
till defibrillator. Kerim Numanović presenterar sig som en person som gillar
att prata inför folk. Kerim Numanović ställer en fr̊aga om vad som händer
om han inte kan vara närvarande vid n̊agon fest. Nina Jansson Bertheussen
svarar att han kan ta kontakt med motsvarande post fr̊an elektrosektionen
om han inte kan vara närvarande.

Närvarande vid mötet yrkar om att hoppa över diskussionen. Mötet väl-
jer Kerim Numanović som sektionens defibrillator.

9.3 Val av fanbärare

Nina Jansson Bertheussen meddelar att Sander Reidberg har accepterat
nomineringen. Mötet godkänner Sander Reidberg som sektionens Vice fan-
bärare och sedan fanbärare.

Eftersom det inte finns n̊agon punkt i dagordningen som heter Övriga fr̊a-
gor, vill Louise Anderberg öppna punkten 3.2. Mötet godkänner att punkten
3.2 kan öppnas. Louise Anderberg och Fabian Lundberg presenterar sig som
EMOT, MiT- och elektrosektionens s̊angförening. Louise Anderberg infor-
merar att det kommer finnas ett öppet rep där de som är intresserade kan
komma för att testa att sjunga. Man behöver inte sjunga bra d̊a det inte
hörs tydligt när alla sjunger samtidigt. Mer information kommer senare via
sociala medier eller hemsidan.

10 Publicering

Samtliga mötesmedlemmar godkänner att hela protokollet kan publiceras.

11 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer äga rum n̊agon g̊ang i slutet av april eller i
början av mars. Mer information om detta kommer inom kort.
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12 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 20:30.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för medicinsk teknik
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för medicinsk teknik
THS
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