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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Styrelsemöte #17
Måndagen den 20/4 2015, 17:30
å Funq, Tolvan, Osquars Backe
12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Anderberg öppnar mötet tre minuter för sent, det vill säga kloc-
kan 17:33.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Louise Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Mattias Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

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

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Fröken Corné noteras för försenad ankomst, i detta fall är det ett bristande
underh̊all av Stockholms järnvägar fr̊an Trafikverkets h̊all som är orsaken.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.

Justeras:

Fabian Lundberg

1 Justeras:

Erik Micski
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1.7 Godkännande av dagordning

Dagorningen godkännes av mötesdeltagarna efter att fröken Anderberg och
fröken Larsson bett om varsin punkt var bland övriga punkter.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

De tv̊a ärade herrarna Lundberg och Micski väljs till justeringspersoner med
den 30:e april som justeringsdatum.

2 Förg̊aende protokoll

Sekreterare Fendukly g̊ar igenom förg̊aende protokoll och p̊aminner mötet
om vad styrelsen hade p̊a dagordningen d̊a.

3 Uppdateringar

Fröken Larsson börjar informera mötet om den inbjudan hon f̊att fr̊an Bergs-
och Kemisektionens styrelse. Fröken Larsson läser upp inbjudan och berät-
tar om den v̊arbal som ska anordnas fredagen den 22:a maj. CNS har tv̊a
reserverade biljetter p̊a denna bal. Vidare berättar fröken Larsson att hon
för tillfället är p̊a PNS ang̊aende överlämningshandlingar och verksamhets-
berättelser inför verksamhets̊arets slut.

Fröken Ordförande Anderberg fortsätter därefter berätta om hon för cirka
en m̊anad sedan deltog p̊a MR1 och OR2 där mottagningsregler och överens-
kommelser stod p̊a dagordningen. Hon ska även deltaga p̊a OR kommande
onsdag. P̊aklivande sektionsordförande fröken Jansson Bertheussen berättar
att hon som kassör deltagit p̊a ER3 där de talats om bokslut. N̊agot som är
passande d̊a sektionen g̊ar mot verksamhets̊arets slut.

Vidare berättar herr Lundberg att han haft mer kontakt med RKH4 som
kommer fortskrida under kommande verksamhets̊ar. Herr Fendukly berättar
om gasquen för samtliga internationella studenter inom MiT, Kemisektionen
och Elektrosektionen.

4 Hedersutmärkelse

CNS diskuterar hedersutmärkelse.

1Mottagningsr̊ad
2Ordförander̊ad
3Ekonomir̊ad
4Röda Korsets Bögskola

Justeras:

Fabian Lundberg

2 Justeras:

Erik Micski
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5 Verksamhetsberättelse och överlämning

Fröken Ordförande kollar av med styrelsen om hur det g̊ar inför överläm-
ningen med överlämningshandlingarna. Hon berättar även om verksamhets-
berättelsen som hon skrivit inför styrelseöverlämningen. För de som inte är
klara med överlämningshandlingarna f̊ar till p̊a onsdag klockan 21:07 p̊a sig
att skriva färdigt.

6 Överlämning

En överlämning planeras den 15:e-16:e maj. Geografisk placering är dock ej
bestämd. Herr Lundberg föresl̊ar att överlämningskvällen kan vara i hans
stuga i närheten av Västerhaninge. Samtliga diggar förslaget.

7 Elektromiddag

En inbjudan har kommit till fröken Ordförande Anderberg fr̊an Elektro-
sektionens styrelse. Inbjudan gäller en middag den 28:e april. Samtliga är
peppade inför den sista styrelsemiddagen och diskuterar därefter vad för
present som ska ges till kära Elektro.

8 Sista träff

Fröken Ordförande kommer med det ypperliga förslaget att ha en annan sista
träff som inte är ett officiellt möte. Detta förslag ger Ordförande Anderberg
till folkets jubel. Den 6:e maj föresl̊as som datum att ses.

9 Övriga fr̊agor

Som övriga fr̊agor har fröken Ordförande, fröken Svensson och fröken Lar-
sson varsin fr̊aga att ta upp. Fröken Ordförande Anderberg informerar om
kommande fredag d̊a en välkomstmiddag ska h̊allas för de l̊angväga gästerna.
Middagen ska anordnas tillsammans med Elektrostyret. Meny till middagen
diskuteras.

Fröken Svensson undrar därefter om CNS ska ta hand om n̊agra l̊angvä-
ga gäster. Fröken Jansson Bertheussen berättar att hon inte planerat för
n̊agot besök varp̊a fröken Ordförande sticker in huvudet i diskussionen och
menar p̊a att ”man kanske f̊ar hem ett besök p̊a lördag änd̊a”, Ordförande
Anderberg avslutar med ett ”hö hö hö” för att inte verka allt för liderlig.

Fröken Larsson avslutar med sin punkt och fr̊agar om vad styrelsen tycker
om att ha en strategisk styrelse eller att ha en operativ styrelse. Styrelse-
medlemmarna lämnar sina åsikter och en liten diskussion startas. Till slut

Justeras:

Fabian Lundberg

3 Justeras:

Erik Micski
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enas styrelsen i att l̊ata kommande styrelse behandla fr̊agan och eventuellt
ta upp det p̊a kommande Maj-SM.

10 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer vara ett inofficiellt möte och h̊allas onsdagen
den 6:e maj där CNS endast ska glädjas av varandras sällskap. I övrigt är
det inga fler styerlsemöten för nuvarande styrelse att planera in.

11 Mötets högtidliga avslutning

Vemodet smyger in i Funq samtidigt som Ordförande Anderberg avslutar
verksamhets̊arets sista officiella CNS-möte efter 53 minuter, det vill säga
klockan 18:40.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Fabian Lundberg

4 Justeras:
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