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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas en minut för sent, det vill säga klockan 16.04.

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
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

Louise Anderberg
Mattias Fendukly
Nina Jansson Bertheussen
Erik Micski
Sofia Svensson
Fabian Lundberg
Josefine Corné

1.5

Försenad ankomst

Ingen noteras för försenad ankomst. Dock får fröken Larsson en oändlig
försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.

Justeras:

Erik Micski
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Godkännande av dagordning

Samtliga godkänner dagordningen, eventuella övriga punkter kan tas upp
senare i dagordningen i punkt 8 Övriga frågor.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

De två herrarna Micksi och Lundberg väljs till justeringspersoner med den
6:e april som justeringsdatum.

2

Föregående protokoll

Ordförande Anderberg går igenom protokollet från CNS#15.

3

Uppdateringar

Fröken Ordförande Anderberg börjar med att informera mötet om lunchen
hon hade tillsammans med skolchefen herr Hebert. Herr Hebert berättade
om diverse saker, bland annat att det annonseras om en studievägledare
för tillfället då Helen Ågren är borta. Utöver det påpekade han att det nya
programmet Civilingenjör Läkare är på gång, det som återstår är att KI ska
godkänna ett antal villkor gällande utbildningen. Hebert frågade även fröken
Anderberg om det möjligtvis finns studenter som vill hjälpa till under flytten
till det nya huset. Något som fröken Anderberg ska ta upp på kommande
sektionsmöte, Val-SM. Fröken Anderberg avslutar med att berätta en trevlig nyhet som herr Hebert framförde, ett nytt masterprogram ska nämligen
startas hösten 2016 hos STH. Det nya masterprogrammet kommer behandla
ergonomi.
Uppdateringsrundan går vidare och herr Lundberg berättar att RKH1 nu
svarat på hans mejl om möte och bekräftar att ett möte inte blir av och att
nästkommande styrelse får ta ansvar för mötet med RKH. Herr Micski berättar vidare att han inte haft något möte med KR2 samt att den omtalade
Photoshop-workshopen blivit inställd. Kassör Jansson Bertheussen berättar
därefter att hon tillsammans med några fler från CNS närvarade på styrelsekvällen i Nymble som var väldigt givande. Utöver det informerar hon om
att ER3 ska samlas om en vecka4 då det bland annat ska talas om bokslut.

4

Stafettvasan

Fröken Ordförande Anderberg har blivit meddelad av fd ordförande herr
Riedberg gällande stafettvasan där herr Riedberg önskar att styrelsen ska
1

Röda Korsets Högskola
Kommunikationsrådet
3
Ekonomirådet
4
läs måndagen den 23:e mars
2
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subventionera biljetterna till stafettvasan. Ordförande Anderberg slänger ut
frågan för diskussion och styrelsen kommer fram till att det är en fråga som
nästa styrelse får ta hand om då stafettvasan kommer vara under kommande
styrelses verksamhetsår. Det kan även bli så att någon skriver en motion inför
kommande SM, exempelvis herr Riedberg.

5

Skolråd

Kommande tisdag är det Skolråd där samtliga sektionsmedlemmar får gå
och närvara på mötet. Mötet kommer vara i Nymble i sammanträdesrummet
klockan 18. På mötet kommer flera studiefrågor diskuteras och det kommer
även väljas ett antal poster i de olika råden så som det strategiska rådet,
ledningsgruppen med mera. Ordförande Anderberg påpekar att det verkligen
skulle vara nyttigt att sektionen har representanter närvarande då SNO5
Nilsson Hall och Ordförande Anderberg inte kan närvara på mötet. Samtliga
medlemmar i THS har rösträtt.

6

Kemimiddag

Styrelsen förbereder inför middagen med Kemistyrelsen. Bland annat förs
en diskussion om vad för present Kemistyrelsen ska få.

7

Val-SM

Styrelsen förbereder inför kommande Val-SM där bland annat ersättare till
samtliga styrelseposter ska väljas. Ordförande Anderberg påminner samtliga
att informera om mötet i klasserna. Specifikt diskuteras årets kamrat och
årets lärare som ska väljas, mer info om detta kommer tas upp på Val-SM.

8

Propositioner

De propositionerna som styrelsen ska försöka få igenom på Val-SM är angående åreekonomin, reglementesändringarna, stadgeändringarna och isvaran.
Samtliga propositioner är färdigskrivna och färdiga att laddas upp förutom
propositionen angående reglementesändringen. Sekreterare Fendukly skriver
den och laddar upp samtliga handlingar inför SM efter mötet.

9

Övriga frågor

Styrelsen diskuterar hedersutmärkelse.
5

Studienämndsordförande
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Nästkommande möte

Nästkommande möte ska hållas den 13:e april i samband med planerande
inför Funqgasquen. Information om exakt tid finns ej än.

11

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Anderberg avslutar mötet efter 58 minuter, vilket innebär klockan 17:02.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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