
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 13 Maj 2015

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS # 1
Måndagen den 13/5 2015, 17:15
å Funq, Tolvan, Osquars Backe
12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15.

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 Närvaro

Nina Jansson Bertheussen
Evelina Adolfsson
Lina Welander
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Mattias Fendukly
Elin Nygren Wåhlin
Josefine Corné

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Jimmy Daoud, programansvarig student för högskoleingenjörer (PAS).

Justeras:

Mattias Fendukly

1 Justeras:

Josefine Corné
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1.7 Godkännande av dagordning

Nina Jansson Bertheussen lägger till en punkt i dagordningen Propositioner
och motioner som punkt 11 och allt efter flyttas en punkt fram̊at. Mötet
godkänner dagordningen.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Josefine Corné som justerare. Justerings-
datumet bestämts till 19:e maj.

2 Föreg̊aende protokoll

Inget föreg̊aende protokoll.

3 Uppdateringar

Nina Jansson Bertheussen säger som förra årets kassör att hon är färdig med
bokföringen. Nina Jansson Bertheussen fortsätter med att hon har varit p̊a
ordförander̊adet (OR) som handlade om jämställdhet och OLEG.1

Fabian Lundberg har kontrollerat att allt är upplagt p̊a hemsidan, sektio-
nens instagram-konto är ordnat.

Evelina Adolfsson har varit p̊a ledningsgruppsmöte, där bestämdes att det
ska införas en ny mall för examensjobb. Det ska bli färre handledare för en
större studentgrupp och mer tidsbestämt. Det ska även bli obligatoriska se-
minarium.

Mattias Fendukly säger att han fortfarande f̊ar mail fr̊an Internationella
R̊adet. Internationella r̊adet har ett kommande möte som sektionens sek-
reterare ska närvara vid. Mattias Frendukly och Fatemeh Amiri den nya
sekreteraren, ska b̊ada vara närvarande vid första mötet.

Elin Nygren Wåhlin har närvarat vid Rektorsutfr̊agning som handlade om
olika saker bl.a. studentbostäder, jämställdhet som var riktat mot att försöka
f̊a fler tjejer söka till KTH och fler kvinnliga professorer.

4 Skolr̊adet

Nina Jansson Bertheussen informerar att skolr̊adet är den 27:e maj. Un-
der senaste skolr̊adet bestämdes studentrepresentanter fr̊an MiT-sektionen.
Valda studentrepresentanter sitter fram till sommaren 2015. Nya studentre-
presentanter m̊aste väljas för nästkommande läs̊ar. Skolr̊adet är tv̊a g̊anger

1Operational Language Evaluation Group

Justeras:

Mattias Fendukly

2 Justeras:

Josefine Corné
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per år. Nina Jansson Bertheussen anser att eftersom Medicinsk teknik har
tv̊a grundutbildningar, s̊a bör tv̊a PAS fr̊an MiT närvara i grundutbildnings-
r̊adet.

5 Överlämningar

Alla närvarande p̊a mötet har f̊att överlämningar förutom Jimmy Daoud
eftersom MiT inte har haft n̊agon tidigare PAS. Nina Jansson Bertheussen
rekommenderar att Jimmy Daoud ska kontakta Mats Nilsson som är ansvarig
för grundutbildningen för att f̊a en överblick om posten.

6 Överlämningshelgen

Alla i CNS har anmält sig till överlämningshelgen som äger rum fr̊an freda-
gen den 15:e maj kl 12:00 till lördagen den 16:e maj kl 12:00. Information
om överlämningshelgen har redan skickats till alla medlemmar via mail.

7 Maj-SM

Maj-SM äger rum tisdagen den 19:e maj kl 17:16:15. CNS:medlemmar ska
vara där 45 min innan mötet d.v.s kl 16:30 för att ställa i ordning inför mötet.
I Maj-SM ska t.ex. sektionens verksamhetsplan och budgeten tas upp. Nina
Jansson Bertheussen förklarar kortfattat vad varje person ska göra under
mötet.

8 Nya huset

Det nya huset (Technology for health) byggs i Flemingsberg för MiT-studenter,
högskoleingenjörer och Röda korset. I nya huset kommer finnas en sektions-
lokal. Nina Jansson Bertheussen anser att det är mycket viktigt att MiT ska
ha en diskussion med THS, Haninge och Elektro om sektionslokalen och om
hur framtiden ska se ut.

Fabian Lundberg har arrangerat ett möte med Röda korset som äger rum
m̊andagen den 18:e maj kl 16:30 för att diskutera den kommande flytten.
Den som är intresserad kan kontakta Fabian Lundberg för mer information.

En ny punkt med rubriken Nya Huset ska läggas till i Maj-SM:s dagord-
ning för att alla ska bli informerade.

9 Möten

CNS-medlemmar ska försöka träffas under sommaren.

Justeras:

Mattias Fendukly

3 Justeras:

Josefine Corné
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10 Verksamhetsspr̊ak

Nina Jansson Bertheussen säger att det primära spr̊aket p̊a THS är svenska
och det sekundära är engelska. Ungefär en tredjedel av studenterna som
studerar p̊a KTH behärskar inte svenska. Ett förslag fr̊an THS är att det
primära spr̊aket inte ska ändras men all information ska skrivas p̊a bägge
spr̊ak. Om ett protokoll p̊a engelska önskas kan en sammanfattning ordnas
via sekreteraren.

11 Propositioner och Motioner

11.1 Motioner

Under mötet bestämts att Mattias Fendukly skickar ett motionssvar att
sektionen främjar sina medlemmar som ska åka till StafettVasan med 100
kr per medlem. Diskussionen ska tas upp p̊a Maj-SM för att bestämmas om
sektionen ska subventionera 100 kr/medlem eller inte?

11.2 Proposition

Sektionsordförande Nina Jansson Bertheussen skriver en ny proposition där
första mötet p̊a verksamhets̊aret ändras till första SM efter sommarlovet
istället för Maj-SM för att revisionsberättelsen ska skrivas i tid.

12 Diskussionspunkter

12.1 T-shirt och kavajer

P̊a mötet bestämdes att CNS-medlemmar ska ha b̊ade kavaj och T-shirt.
Svart kavaj och T-shirt med enfärgad sektionslogo. Sektionen kan st̊a för
T-shirt och trycket men kavajen ska köpas privat.

13 Övriga fr̊agor

13.1 Rensa hemsidan senast 9/7

Den 9:e juli kommer beskedet för nyantagna. Alla tidigare bilder och inlägg
fr̊an förra året ska rensas inför nästa läs̊ar om de inte är n̊agot viktigt.

13.2 Dropbox

Ett nytt Dropbox-konto som heter CNS och PNS har skapats av Nina Jans-
son Bertheussen. Viktig information ska föras över till detta av Mattias
Fendukly och Nina Jansson Bertheussen.

Under mötet bestäms det att medlemmarna ska ha n̊agra utvecklingssamtal

Justeras:
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med sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen under det komman-
de året. Kommunikationen mellan CNS-medlemmar sker via mail, sms och
andra sociala medier.

Fabian Lundberg rekommenderar att det ska skapas ett bankkonto för id-
rottsföreningen fr̊an sektionen. Just nu sköts idrottsföreningens ekonomi med
ett privat bankkonto. Det nya bankkontot ska skapas efter Maj-SM via ord-
förande Nina Jansson Bertheussen.

Nina Jansson Bertheussen meddelar att en ny studievägledare ska tillsät-
tas s̊a fort som möjligt efter sommarlovet.

14 Nästkommande möte

Nästkommande möte bestämts äga rum den 29: maj kl 10:30, direkt efter
kansilifrukosten.

15 Mötets högtidliga avslutning

Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet kl 18:34.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Mattias Fendukly

5 Justeras:

Josefine Corné


