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Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk Tekniks
PNS-möte #4
Tisdagen den 17/2 2015, kl 18:00:05 å
Osquars Backe 12, Stockholm
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1.1

Formalia
Mötets öppnande

Anna Larsson förklarar mötet öppnat klockan 18:12.

1.2

Närvaro
Vice Ordförande
Kassör, Webmaster, Valis
Sekreterare
INO1 , KF2 -ledamot, Ledamot
Källarmästare
Studienämndsordförande
Ledamot
Informationsansvarig
Valberedningsrepresentant

Anna Larsson
Nina Jansson Bertheussen
Mattias Fendukly
Fabian Lundberg
Simon Söderlund
Rebecka Nilsson Hall
Sofia Svensson
Erik Micski
Emma Danell Lindström

1.3

Val av mötesordförande

Anna Larsson väljs till mötesordförande.

1.4

Val av mötessekreterare

Mattias Fendukly väljs till mötessekreterare.

1.5

Försenad ankomst

Linnea Emilsson kommer eventuellt senare och resterande PNS-medlemmar
är frånvarande.

1.6

Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.
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Val och justeringspersoner och justeringsdatum

Erik Micski och Rebecka Nilsson Hall väljs till justeringspersoner med tisdagen den 3:e mars som justeringsdatum.

1.8

Godkännande av dagordning

Mötesordförande Larsson har tidigare lagt till punkt 12. Valmässa i dagordningen. Efter att mötesmedlemmarna noterat denna ändring godkänner
samtliga dagordningen.

2

Uppdateringar

Fröken Danell Lindström börjar uppdatera mötet angående kommande valmässan. Valmässan syftar till att få upp sektionens medlemmar om kommande Val-SM där majoriteten av alla förtroendevalda poster kommer väljas. Valmässan kommer vara tisdagen den 3:e mars. Under valmässan ska
det finnas olika stationer med specifika tävlingar hos varje station. Fröken
Danell Lindström går igenom samtliga statoner med respektive tävlingar.
Fröken Nilsson Hall tar därefter tag i taktpinnen och berättar om mötet
med Mats Nilsson hon nyligen varit på. Med herr Nilsson talade hon bland
annat om schemastrul för studenterna. Anledningen bakom schemastrulet
sa herr Nilsson vara på grund av att det fattas en anställd som ansvarar för
schemaplanerandet för tillfället. De talade även om problemet många upplever med att nå herr Nilsson via mejl. Angående det berättade han att han
periodvis håller en hel del föreläsningar vilket resulterar i en fullt sysselsatt
programansvarig Nilsson. Fröken Nilsson Hall berättar att herr Nilsson ville
meddela studenterna att man bara ska kontakta honom om saker som ingen
annan än han kan svara på (t.ex. saker som rör hela klasser) då han får en
hel del mejl. Som en lösning på alla frågor studenterna har ska en funktion
startas på KTH Socials hemsida som innebär att studenterna kommer kunna ställa öppna frågor och få öppna svar. Något som liknar ett forum för
eleverna på programmet.
Studienämndsordförande Nilsson Hall berättade att de även talade om att
masterinriktningarna ska bli flera. En del inriktningar kommer exempelvis
behandla områden som modern fysik, bildgivande modaliteter, klassisk fysik,
hållfasthetslära, innovation (en EU-satsning) med mycket mera. Det kommer även finnas utbyten att göra utomlands i Shanghai för den som vill ta
delar av sin masterexamen där.
Källarmästare Söderlund har inte lika mycket som studienämndsordföranden
att informera om men berättar att han bland annat ska ha ett möte med
THS lokalansvarig Doris Serrato om vad som händer och kommer hända
på campus, sektionsordförande Anderberg kommer medverka på mötet med
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fröken Serrato. Herr Söderlund avslutar med att konstatera att fixarkvällen
som nyligen var lyckades och allt var som sig bör.
Sekreterare Fendukly tar därefter vid och berättar om mötet med IC3 han
nyligen var på. Det talades om hur studentlivet för alla internationella studenter kan förbättras. Bland annat samma fråga som varit uppe på KF:s
dagordning, nämligen om THS ska ändra sitt primärspråk till engelska. Vidare talades det om att eventuellt anordna en gasque för alla internationella studenter, dock endast de internationella studenterna som studerar på
CHE4 , EE5 och STH6 . Mer information om denna gasque är att vänta.
Fröken Karlsson som inte närvarar vid mötet har rapporterat hennes uppdateringar till fröken Larsson. Som FøF har Karlsson konstaterat i meddelandet att hon nyss varit på mottagningsinternatet anordnat av THS samt
att högskoleingenjörerna har mottagning samtidigt som civilingenjörerna.
De kommer dock fortfarande vara ute i Haninge. I övrigt är det fadderpub
den 4:e mars. Som Qlubbmästare har Karlsson skrivet i meddelanet att PR
kommit igång med måndagspubar, fölket verkar uppskatta eventet. De har
även fått nya fina martiniglas. Vårbalens datum är även bestämt och kommer äga rum lördagen den 25:e april.
Mötesordförande Larsson har även uppdateringar från NLG7 s ordförande
Emilsson. Fröken Emilsson meddelar att samarbetet med GE fortsätter i
god riktning. Sportevent i form av fotboll och workshop i början av mars
kommer att anordnas. Detta kommer kanske kunne leda till internship hos
GE. För mer information kan man höra av sig till NLG som är väldigt aktiva
på sociala medier. I övrigt kommer NLG anordna MedTechEvening den 25:e
mars, den som har förslag på vilka företag som ska bjudas in kan kontakta
NLG.
Herr Lundberg som representerar kårfullmäktige berättar att KF för ett
par veckor sedan haft möte där frågor angående en misstroendeförklaring,
THS primärspråk, KFs befintlighet och mandatfördelningen i KF behandlas.
Det var även ett fyllnadsval av THS valberedning där bland annat fröken
Larsson nu är med i. Det kommer bli ett bättre berett val inför kommande
valperiod då valberedningen nu är större och bättre samordnad. Som idrottsnämndordförande berättar herr Lundberg att de första THS mästerskapen
där det kommer spelas innebandy, mest på grund av att det drar mycket
personer. Herr Lundberg har även nyligen medverkat på idrottsrådet där det
pratades om att anordna ett idrottsevent för de internationella studenterna.
3

Internationella rådet
Skolan för kemivetenskap
5
Skolan för elektro- och systemteknik
6
Skolan för teknik och hälsa
7
Näringslivsgruppen
4
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Därefter är det fröken Svenssons tur som konstaterar att hennes ämnen har
egna punkter senare i dagordningen. Herr Micski får ordet och berättar att
han inte har så mycket att säga då han inte fått en kallelse från KR8 . Fröken
Jansson Bertheussen berättar därefter att hon tillsammans med sektionsordförande Anderberg ska iväg på en konferens nästa helg med OR9 och ER10 .
Där ska de prata om verksamhetsplaner, budget, styrning och generellt om
styrelsearbete. En workshop om ledarskap kommer även arrangeras senare i
vår som är ägnar sig till de som har någon funktionärspost inom THS. Mer
information om datum är att vänta. Fröken Larsson fyller i att hon även
fått uppdatering från frånvarande fröken Lindqvist som har meddelat att
hon ska på hennes första JML11 -möte kommande torsdag. Om någon vill ta
upp något med henne är det bäst att det görs innan JML-mötet.

3

Halvdag med Kemi

Inför halvdagen med Kemi har topparna i respektive styrelse (Kemistyrelsen
och CNS) satt ett schema för dagen. Fröken Larsson går kort igenom vad
som väntar, bland annat att herr Abele från THS centralt kommer på besök.

4

Överlämning

Inför kommande överlämning påpekar fröken Larsson att det är bra om
samtliga börjar fila på sina överlämningsdokument. Överlämningen planeras
att hållas den 15:e maj, det är viktigt att så många som möjligt kan närvara
för en så bra överlämning som möjligt med de nya funktionärerna.

5

Sektionsmedlemmar

Antalet sektionsmedlemmar bör bli fler. Mötesordförande Larsson slänger ut
frågan om hur antalet sektionsmedlemmar ska öka för att se om någon har
ett bra förslag. Sekreterare Fendukly påpekar att det kan vara bra om posten informationsansvarig blir uppgraderad på något vis så att personen på
den posten även får ett ansvar att ”sprida ordet” och vara lite mer inriktad
på att marknadsföra sektionen. SNO Nilsson Hall tycker att samtliga funktionärer ska förbättra sin kommunikation varpå Larsson replikerar om att
det är bland annat därför THS kommunikationsansvarig herr Abele kommer
och talar på halvdagen med Kemi.
Mötet diskuterar olika förslag på vad som kan göras för att göra det attraktivt att betala kåravgiften. Fröken Danell Lindström säger att man bör
trycka hårdare på de fördelar som faktiskt innebär med ett medlemskap i
8

Kommunikationsrådet
Ordföranderådet
10
Ekonomirådet
11
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
9
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kåren. Fröken Svensson säger att man kanske kan göra prisskillnaden tydligare vid olika tillställningar så att fördelen med kårmedlemskap faktiskt blir
tydlig. Det gäller då också att samtliga medlemmar då måste bli bättre på
att legitimera sitt kårmedlemskap.
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Sektionsaktiva

Nästan likadan diskussion som i den tidigare punkten förs här. Dock gällande
hur antalet sektionsaktiva ska bli fler. Det kan vara bra att trycka på att det
är mer nöje än arbete när det gäller att engagera sig i sektionen och att vara
sektionsaktiv. Samtliga anser att man ska trycka mycket hårdare på nöjet
som medförs i och med sektionsengagemang.
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Rapporter

Sektionens vice ordförande Larsson ska införa ett rapporteringssystem, hon
påpekar att det låter värre än vad det faktiskt är. Hon berättar att de som
sitter på poster i PNS ska skicka in en liten uppdatering enligt utskickad
mall varje månad. Hon berättar att rapporteringssystemet förhoppningsvis
ska införas i mars.
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FFS

Fröken Svensson berättar att hon nyligen blivit inröstad i FFS12 och att
de ska ha deras första styrelsemöte den 10:e mars. Under överlämningsmötet som nyligen var talade de om FFS syfte och att de främst ska vara en
samordnande kraft bland alla olika kårer som förenas i Flemingsberg. Till
exempel har det talats om en arbetsmarknadsdag för samtliga eller något
sportevent.
Förhoppningsvis kommer det i framtiden finnas en gemensam pub där samtliga medlemmar kan samlas och socialisera. Då innebär det framtida utmaningar bland annat i form av alkoholtillstånd. Förra året anordnade FFS en
sommarfestival och det skulle kunna vara alternativ för kommande sommar.
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Avtackning

Fröken Larsson undrar om sektionen tackar sina funktionärer tillräckligt och
slänger ut den frågan till mötets närvarande. Fröken Nilsson Hall påpekar att
det skulle vara bra om funktionärerna blev mer uppskattade, möjligtvis ett
verktyg för att kunna locka till fler och nya sektionsaktiva. Fröken Jansson
Bertheussen säger att det är något som CNS talat om, att ha middagar eller
mindre träffar med hela PNS. Mötesnärvarande tycker att idén är intressant.
12

Flemingsbergs förenade studentkårer
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Herr Micski påpekar att man kanske ska göra ett märke för alla funktionärer.
Frågan om avtackning får bordläggas gällande eventuella beslut. Mötet går
vidare i dagordningen.

10

Mentorskap

Under alumnikvällen som nyligen var berättade en del alumner att de gärna
vill ha en egen lärjunge i syfte av att ha ett sorts mentorskap. Fröken Larsson
berättar att det är något som är på gång. Detta skulle vara ett bra sätt att
kunna underhålla kontakten mellan alumner och studenter.
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Alumniansvarig

Som det ser ut nu är fröken Svensson alumniansvarig i sin ledamotroll i styrelsen. Frågan om vilken post som ska ha detta ansvar i sektionen diskuteras.
Ett förslag från CNS som fröken Svensson tar upp är att ha en alumniansvarig i NLG då alumnerna är en del av näringslivet. Ingen motsätter sig
den idén att ha en alumniansvarig i NLG som kan ha en kontaktperson i
CNS. Det är dock viktigt att idén diskueras med någon från NLG, då ingen
representant från NLG närvarar.
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Valmässa

Fröken Danell Lindström berättar att hon och hennes valberedning har tagit fram förslag på hur kommande valmässa kan anordnas. Hon berättar att
det kommer likna förra året till en viss del i form av olika stationer med
representanter där studenterna kan tävla och vinna fina priser, som delas ut
senare på Val-SM. Fröken Danell Lindström går igenom alla stationer med
respektive representanter och vilka tävlingar som ska hållas. Samtliga mötesnärvarande tycker att valberedningens idéer som fröken Danell Lindström
framför låter väldigt bra.
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Övriga frågor

Fröken Larsson som har en övrig fråga berättar att verksamhetsårets slut
närmar sig och påpekar att samtliga kvitton måste in så fort som möjligt
så att kassör Jansson Bertheussen kan göra bokslutet innan nästa styrelse
träder på.
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Publicering

Samtliga går med på en publicering av protokollet.
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Nästkommande möte

Fröken Larsson kan inte fastställa förslag på mötesdatum än men hon konstaterar att ett möte kommer hållas innan den 20:e april. Mer information
är att vänta.

16

Mötets högtidliga avslutning

Mötesordförande Larsson avslutar mötet en timme och 49 minuter efter
mötesstart, vilket innebär klockan 19:49.

Vid protokollet
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