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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
sektionsmöte# 2
Måndagen den 21/9 2015, 18:00
Tolvan, Osquars Backe12, Stock-
holm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet klockan 18:02.

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

Fabian Lundberg och Didrik Nimander 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 32 stycken röstberättigade medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Anna Larsson och Jacob Trowald.
Justeringsdatumet bestäms till den 9:e oktober.

2 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.
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3 Adjungeringar

Elektrosektionen, Kemisektionen, THS Centralt och icke k̊armedlemmar ad-
jungerar mötet.

4 Mötets behöriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

5 Rapporter

5.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande Nina Jansson Bertheussen informerar om enkäten om medlem-
skap som kommer publiceras p̊a sektionens hemsida och Facebook.

5.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Emma Danell Lindström presenterar sin post som KF, THS högst beslutan-
de organ. KF beslutar om saker som rör mer eller mindre alla studenter p̊a
KTH.

Anna Larsson, Jacob Trowald, Josefin Corné, Fabian Lundberg och San-
der Riedberg 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. S̊ang-
förslag till den nya s̊angboken kan skickas in till sbk@e.kth.se innan 15:e
november. Det kommer vara öppna möten för medlemmar där man kommer
diskutera om den nya s̊angboken. En ritpub ska ordas av SBK. Mer infor-
mation om detta kommer senare.

Idrottsnämndens ordförande Simon Andersson informerar om aktuella id-
rottsevent, bland annat paintball med Elektro- och Kemisektionen som äger
rum den 4:e oktober i Märsta. Antal platser är begränsade.

Anna Hagman presenterar Näringslivsgruppen för nya medlemmar. NLG
ordnar bland annat företagsevent och studiebesök för studenter.

5.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Lennart Kjellman och Gustav Nordqvist presenterar sig som MiT:s kontakt-
personer till THS. Dessa herrar informerar om event som är arrangerade av
THS, bland annat Armada och val av projektledare till Nobel-efterfesten.
All information om detta finns p̊a THS hemsida.
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5.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Sander Riedberg presenterar sin post som programansvarig student (PAS)
för civiljingenjörsstudenter. PAS har som uppdrag att vara en länk mellan
kansliet och studenterna. Vanligtvis kan fr̊agor som skickas till Mats Nilsson,
programansvarig för medicinsk teknik, skickas till PAS. Vidare fortsätter
Sander Riedberg att det nya förslaget ang̊aende uppflyttningskrav till en ny
termin eventuellt kommer ändras. Man ska ej till̊atas p̊abörja en ny kurs om
tillhörande baskurser är ej godkända. Detta är inte bestämt ännu. Därför
är det viktigt att studenter meddelar sina åsikter om detta, säger Sander
Riedberg.

6 Ansvarfriheter

6.1 Verksamhets̊aret 13/14

Orförande Nina Jansson Bertheussen börjar med att högt läsa revisonsbe-
rättelsen för verksamhets̊aret 13/14 för publiken. Enligt revisonsberättel-
sen f̊ar verksamhets̊aret 13/14 ansvarsfrihet. Revisonsberättelsen inkluderar
n̊agra tips för förbättringar, bland annat att hur protokoll och fakturor ska
hanteras för att underlätta hanteringen. Mötet godkänner ansvarsfrihet för
verksamhets̊aret 13/14.

6.2 Verksamhets̊aret 14/15

Nina Jansson Bertheussen läser högt revisonsberättelsen för verksamhets̊a-
ret 14/15 för närvarande vid mötet. Ordförande Nina Jansson Bertheussen
informerar att verksamhets̊aret 14/15, enligt revonsberättelsen, f̊ar ansvars-
frihet. Mötet godkänner ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 14/15.

Enligt stadgarna ska det finnas tv̊a revisorer. Revisonsberättelserna för verk-
samhets̊aret 13/14 och 14/15 har endast skrivits av en revisor, Pehr Wess-
mark. Inga kommentarer har kommit fr̊an den andra revisorn. Mötet god-
känner att revisonsberättelserna har skrivits av en revisor.

7 Propositioner

7.1 Proposition ang̊aende revisorer

Mattias Fendukly läser högt stadgan om revisorer för närvarande vid mötet.
En stadgarändring ska utföras för klarhet av revisorernas arbete. Förslaget
är att revisonsberättelsen ska skrivas klart av revisorerna till andra istället
för första SM. Revisorena har d̊a tillräcklig tid att skriva klart en revisonsbe-
rättelse. I verksamhetsstadgan idag st̊ar att kravet för att vara revisor bör
vara att personen är sektionsmedlem. Under överlämningshelgen föreslogs
att kravet för val av revisorer ej är nödvändigt d̊a detta ska ändras i stad-
gan. Mötet yrkar p̊a att i attsats 3 ändra verksamhets̊ar till mandatperiod.
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Mötet beslutar att bifalla propositionen med ändringen att verksamhets̊ar
ska bytas mot mandatperiod. Propositionen ska tas upp p̊a nästa SM igen.

7.2 Proposition ang̊aende sektionsfärg

Mattias Fendukly läser propositionen om sektionsfärg. Styrelsen vill klar-
göra sektionens färg genom att skriva detta som en punkt i stadgan. Den
urvalda färgen är HEX-kod:9FC9EB, d.v.s. babybl̊a, d̊a ormen p̊a sektionens
logga har den färgen. Mötet överlag godkänner färgen och röstar igenom det.
Eftersom det är en stadgarändring ska propositionen tas upp även p̊a nästa
SM.

8 Val

8.1 Val av Ettans post, tillika Appendix

Eftersom det finns m̊anga kandidater till ettans post, tillika Appendix, och
det är tidskrävande bestämmer mötet att valnämnden presenterar kandida-
terna och ställer sina fr̊agor till dem under mötet medan publiken kan ställa
sina fr̊agor under rasten. Sju stycken kandidater fr̊an CMEDT-15 har an-
mält intresse för ettans post, appendix. Kandidaterna är: Andrea Lundkvist,
Adele Kastensson, Kerim Numanovic, Jonas Stylbäck, Helén Han och Simon
Mogren. Den sjunde kandidaten avst̊ar fr̊an posten. Valnämnderna Josefin
Corné och Ulrika Ottoson kallar p̊a kandidaterna en i taget. Den uppkallade
kandidaten kommer upp vid scenen och presenterar sig för publiken. Val-
nämnderna ställer samma fr̊agor till alla kandidater.

Josefin Corné tar kandidaterna till funqrummet d̊a valet av Appendix p̊a-
börjas. Mötet diskuterar om hur valet av kandidater utförs. Valet utförs
genom att närvarande vid mötet skriver namnet p̊a en av de sju kandidater-
na p̊a en lapp. Rösträknarna räknar sedan antalet röster och den kandidat
som f̊ar färst röster stryks bort fr̊an listan. Valet fortsätter sedan p̊a samma
sätt vidare med resten av kandidaterna tills en person f̊ar absolut majoritet.
Rösträknarna Fabian Lundberg och Didrik Nimander meddelar att sektio-
nens nya Appendix är Jonas Stylbäck.

8.2 Val av KOTA

En grupp best̊aende av fyra personer har anmält intresse för val av KO-
TA, köks- och trivselsansvarig för Flemingsberg. Gruppen best̊ar av Jonas
Stylbäck, Helén Han, Marit Annink och Linda Bui. Linda Bui närvarar inte
vid mötet. Mötet godkänner att KOTA kan best̊a av fyra personer. Ingen
diskussion utförs. Mötet väljer Jonas Stylbäck, Helén Han, Marit Annink
och Linda Bui som KOTA.
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9 Årets lärare

Rebecka Nilsson-Hall, studienämndsordförande, informerar att enligt svar
fr̊an enkäten av nominering av årets lärare för MiT, har Mats Ericson f̊att
flest röster av studenterna. Detta innebär att Mats Ericson väljs som årets
lärare för sektionen för medicinsk teknik.

10 Nya huset, Technology for Health

Ordförande Nina Jansson Bertheussen berättar om nya huset, Technology
for health som är beläget i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhu-
set. Det nya huset kommer delas med Röda korsets högskola och även med
högskoleingenjörer medicinsk teknik fr̊an Haninge. Ett preliminärt inflytt-
ningsdatum är satt till juni 2016.

11 Diskussion: PNS utvärdering

Nina Jansson Bertheussen informerar att styrelsen söker en engagerad grupp
för att analysera PNS nuförtiden. Gruppens uppdrag är att analysera PNS
förflutna och PNS fortsättning för effektivitet. Mötet samtycker om utvärde-
ringsgruppen. Anmälningen till gruppen är frivillig men däremot är antalet
medlemmar begränsat. Mer information om detta kommer meddelas av sty-
relsen inom kort.

12 10 Publicering

Samtliga mötesmedlemmar accepterar att inga specifika siffor publiceras d̊a
protokollet enbart kommer inneh̊alla slutresultatet.

13 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att äga rum i början av novemeber. Mer in-
formation om detta kommer inom kort.
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14 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 20:59.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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