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Protokoll för:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #5
Torsdagen den 26/3, 17.16.15
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Anderberg förklarar mötet öppnat klockan 17.16.29 vil-
ket innebär 14 sekunder för sent.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Anderberg väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Fendukly väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Emma Danell Lindström och Sandra Kraft anmäler sig frivilligt till att bli
mötets rösträknare. Mötet beviljar deras kandidatur och väljer därefter de
tv̊a till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Det krävs bara ett försök för rösträknarna att komma fram till korrekt röst-
längd vilken är p̊a 27 röstberättigade.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Som justeringspersoner väljs Lina Welander samt Emma Danell Lindström
med justeringsdatum torsdagen den 9:e april.

1.7 Godkännande av dagordning

Ordförande Anderberg yrkar p̊a att lägga till punkt 7.7 Val av Qlubbmäs-
tare d̊a sekreterare Fendukly olyckligtvis glömt att lägga till den punkten i
den publicerade dagordningen. Fröken Danell Lindström yrkar p̊a att utöka
punkt 7.9 Val av PAS till 7.9.1 Val av PAS för högskoleingenjörer samt punkt
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7.9.2 Val av PAS för civilingenjörer. Samtliga godkänner dagordningen med
ovanst̊aende tilläggsyrkanden fr̊an Ordförande Anderberg och fröken Danell
Lindström.

Punkten öppnas upp igen d̊a mötet kommit till punkt 7 Val d̊a Ordförande
Anderberg yrkar för att flytta upp punkt 7.6 Val av Ledamöter till punkt 7.3
Val av Ledamöter vilket innebär att resterande kommande punkter skjuts
ned i dagordningen. Samtliga godkänner yrkandet.

1.8 Adjungeringar

THS centralt, Elektro och PR adjungerar mötet med b̊ade närvaro- och
yttranderätt.

2 Mötets behöriga utlysande

Samtliga anser att mötet är behörigt utlyst. Mötet g̊ar vidare i dagordningen.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande Anderberg informerar mötet om styrelsens arbete p̊a senare tid.
Hon börjar att informera om den nya utbildningen Civilingenjör-Läkare som
väntas bli färdigställd inom snar framtid. Under utbildningens utvecklings-
fas önskar STH att en student är med i utbildningens utvecklingsgrupp. Den
som är känner sig manad kan kontakta fröken Anderberg. Vidare berättar
hon att hon även haft ett lunchmöte med skolschefen Hans Hebert där herr
Hebert bland annat berättade om att det söks efter en ersättare till stu-
dievägledare Helen Ågren som för tillfället f̊att tjänstledigt. Herr Hebert
berättar även att det anordnas en flyttgrupp som ska hjälpa till med logisti-
ken inför flytten nästa sommar. Herr Hebert p̊apekade att det är bra om en
eller flera studentrepresentanter är med i den gruppen, han p̊apekade ock-
s̊a att det inte kommer vara överdrivet mycket jobb. Utöver det har fröken
Ordförande den goda nyheten att STH ska starta ett nytt masterprogram i
ergonomi 2016.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Valberedningen i form av Emma Danell Lindström, Simon Andersson och
Evelina Adolfsson ställer sig upp för att informera om valmässan. En del
priser ska delas ut varp̊a den som fick flest poäng under samtliga tävlingar,
Marcus Jonsson, inte närvarar. Hans vinnarpris - choklad, biobiljett och en
plunta - kommer bli utdelat vid senare tillfälle. Valberedningen konstaterar
dock att den som kom p̊a andra plats, Karin Back, närvarar p̊a mötet. Frö-
ken Back f̊ar ärat nog till folkets jubel ta emot priset i form av en biobiljett
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och choklad.

Vidare berättar KF1-ledamoten Fabian Lundberg att KF-valet just nu p̊a-
g̊ar d̊a den sista dagen att skicka in sin ansökan är den 29:e mars. Den
som vill ansöka f̊ar kontakta sektionens vice ordförande Anna Larsson. Som
INO2 berättar herr Lundberg att det i morgon är THS-mästerskapen i bas-
ket. Han p̊apekar att MiT inte har n̊agot lag, förmodligen p̊a grund av den
korta medianlängden bland sektionsmedlemmarna. Goda nyheter berättas
fr̊an INO Lundberg som säger att det nu kommer bli fler utetävlingar samt
löpning tillsammans. Den som har ett förslag till löprunda kan höra av sig
till herr Lundberg. Den vid s̊a tidig ålder erfarna herr Lundberg fortsätter
informera nu som representant ur SBK3 att det den 13:e april kommer vara
en s̊angbokspub som främst kommer g̊a ut p̊a att man dricker och sjunger
tillsammans.

NLG4 i form av dess ordförande Emilsson och medlem Agerskov vill mest
tacka de som närvarade p̊a MedTechEvening för att de var med och bidrog
till en lyckad tillställning. NLG:s ordförande Emilsson berättar att det är
fritt fram att höra av sig till NLG om man önskar att ha med ett specifikt
företag till kommande träffar med näringslivet. Hon berättar vidare att det
den 23:e april kommer vara ett studiebesök hos GE i Danderyd. Det är be-
gränsat antal platser, 60 st, s̊a det är bäst att anmäla sig i god tid menar
fröken Emilsson.

Innan mötet g̊ar vidare konstaterar Qlubbmästare Karlsson att allt g̊ar bra
i PR och att alla är glada. Det r̊ader ett gemensam tvivel p̊a Karlssons
sinnestillst̊and men mötet fortsätter trots det fram̊at i dagordningen.

3.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

THS centralt representeras av k̊arledningens kommunikationschef Fredrik
Abele som nu börjar bli bekant bland sektionens medlemmar. Herr Abele
berättar om k̊arens verksamhet och att Pontus Gard blivit vald till posten
THS-ordförande samt att Filip Schulze blivit vald till att bli THS vice ord-
förande. Han konstaterar vidare att KF-ledamoten herr Lundberg betade av
det mesta av vad herr Abele skulle informera om.

Herr Abele fortsätter i att berätta om Armada som söker ny personal. Han
berättar även att en ny k̊arledning ska tillsättas i mitten av april s̊a det är
fritt fram för samtliga k̊armedlemmar att dyka upp p̊a mötena den 14:e och
16:e april om man vill göra sin eventuella åsikt hörd.

1K̊arfullmäktige
2Idrottsnämndordförande
3S̊angbokskommitté
4Näringslivsgruppen
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3.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet närvarande.

4 Propositioner

4.1 Proposition ang̊aende Informationsansvarig

Kassör Jansson Bertheussen berättar vad styrelsen menar med propositio-
nen. Historiskt har ansvaret för kontakt internt och externt varit delat p̊a
olika styrelsemedlemmar. Styrelsen önskar nu i och med denna proposition
att förtydliga rollen som Informationsansvarig och byta namnet p̊a den pos-
ten till Kommunikationsansvarig. D̊a samtliga mötesdeltagare tycker propo-
sitionen är ytterst rimlig krävs ingen diskussion. Herr Abele gör tummen
upp och mötet g̊ar till beslut och beslutar

att propositionen antas i sin helhet.

4.2 Proposition ang̊aende Stadgar

Ordförande Anderberg berättar om propositionen ang̊aende stadgeändring-
en. Sekreterare Fendukly konstaterar att det främmande ordet ”kvali” är
borttaget ur stadgarna, detta är en nyhet som glädjer herr Andersson n̊agot
kopiöst. D̊a det inte krävs n̊agon diskussion och ingen har övriga fr̊agor g̊ar
mötet till beslut och beslutar

att propositionen antas i sin helhet.

4.3 Proposition ang̊aende Reglemente

Ordförande Anderberg läser upp propositionen för mötesdeltagarna och be-
rättar vad styrelsen yrkar för. Fröken Jansson Bertheussen fyller i och säger
att det största arbetet har varit att strukturera upp reglementet och dess
inneh̊all. Fröken Karlsson yttrar sig och säger att propositionen verkligen
faller henne i smaken. Mötet g̊ar därefter till beslut och beslutar

att propositionen antas i sin helhet.

4.4 Proposition ang̊aende Isvaran

Fröken Jansson Bertheussen berättar om Isvaran som ny post. Hon berät-
tar att ekonomin för Åre inte varit tillräckligt strukturerad d̊a bland annat
en privatperson haft enorma pengabelopp p̊a sitt privatkonto vilket inte är
önskvärt. Yrkandet g̊ar främst ut p̊a att skapa ett bankkonto under sektio-
nens namn där pengarna för resan till Åre varje år ska förvaras. Fröken Kraft
undrar om Elektro ska göra desamma varp̊a fröken Jansson Bertheussen sva-
rar att Elektro kommer vara med under resan som vanligt, dock kommer de
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inte vara direkt ekonomiskt ansvariga.

Fd ordförande herr Riedberg ställer en fr̊aga via Skype och undrar om peng-
arna d̊a kommer budgeteras varp̊a fröken Jansson Bertheussen svarar att
pengar som g̊ar in och ut under sektionens namn m̊aste budgeteras. Cat-
herine Lef undrar d̊a om detta kommer generera n̊agon vinst för sektionen.
Fröken Jansson Bertheussen replikerar och berättar att sektionen ska g̊a plus
minus noll men pengarna m̊aste trots det budgeteras. Elektrosektionens ord-
förande Stenlund fr̊agar vad som händer med pengarna som blir över varp̊a
fröken Jansson Bertheussen svarar att de pengarna återinvesteras i framtida
resor till Åre.

Fröken Emilsson som agerat Isvaran tidigare år berättar att det l̊ater som
ett väldigt bra förslag i och med tryggheten att inte behöva ha hundratusen-
tals kronor p̊a ett privat bankkonto. Herr Andersson gör sig beredd p̊a att
ställa en fr̊aga som han glömmer bort i samma ögonblick som han öppnar
munnen. Ordförande Anderberg gör sig förtjänt av en douchepoäng d̊a hon
anser detta vara n̊agot positivt. Mötet har inga fler fr̊agor vilket innebär att
mötet g̊ar till beslut. Mötet beslutar

att propositionen antas i sin helhet.

5 Årets kamrat

Ordförande Anderberg berättar för mötet om det stipendie som KTH varje
år delar ut till den som utnämns till årets kamrat. Man kan nominera kan-
didater till fröken Anderberg ända fram till 13:e april. Ordförande avslutar
punkten med att berätta att stipendiet best̊ar av 3000 SEK.

6 Årets lärare

Ordförande Anderberg fortsätter att berätta om utnämningen årets lärare.
Årets lärare väljs av KTH likt årets kamrat. Det kommer vara sektionens
studienämnd MSN5 som nominerar en lärare. Förslag p̊a nomineringar kan
skickas till SNO6 Nilsson Hall, som för tillfället glassar i Cap Verde. Motiv
bakom en nominering kan vara allt mellan att en lärare gjort n̊agot extra
för studenterna eller att en lärare bara är ovanligt duktig p̊a att föreläsa.

5MiT:s studienämnd
6Studienämndsordförande
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7 Val

Poster i CNS

7.1 Val av Ordförande

Valberedningen, i form av fröken Danell Lindström, herr Andersson och
fröken Adolfsson, kliver fram för att presentera den enda kandidaten Nina
Jansson Bertheussen till posten som sektionsordförande. Under de mjukgö-
rande fr̊agorna berättar fröken Jansson Bertheussen att hon är väldigt sugen
p̊a att fortsätta p̊a den inslagna vägen i styrelsen och i detta fall som ord-
förande. Hon berättar bland annat att hon planerar att lägga mer krut p̊a
att integrera PNS med CNS p̊a ett mer heltäckande sätt.

Efter en hel del fr̊agor och en mindre diskussion kan mötet enas om att
fröken Jansson Bertheussen kommer göra ett utmärkt jobb som sektions-
ordförande. Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att välja Nina Jansson Bertheussen till Ordförande tillika Storhjärna.

7.2 Val av Vice Ordförande

Valberednigen kliver fram och presenterar kandidaten Evelina Adolfsson.
Precis som under valet av ordförande blir fröken Adolfsson uppmjukad av
lättare fr̊agor fr̊an valberedningen. Fröken Adolfsson berättar att hon suttit
som FØ Ftidigare och nu är sugen p̊a att g̊a med i styrelsen. Efter diskussion
kring fröken Adolfsson som kandidat landar mötet i ett gemensamt tyckande
att hon passar bra som vice ordförande. Mötet beslutar under öppen votering

att välja Evelina Adolfsson till vice ordförande tillika Lillhjärna.

7.3 Val av Ledamöter

Valberedningen presenterar de tv̊a kandidaterna som är Elin Nygren Wåhlin
och Mattias Fendukly. D̊a den ena kandidaten är mötessekreterare f̊ar den
entusiastiske före detta sekreteraren Danell Lindström7 agera ersättare för
herr Fendukly. Herr Fendukly f̊ar inga mjukgörande fr̊agor d̊a han redan ser
relativt tinad ut. Han berättar att han haft ett kul år i nuvarande styrelse
och gärna fortsätter att bist̊a sektionen i den m̊an det behövs genom att
vara ledamot i styrelsen. Efter att herr Fendukly blivit utfr̊agad lämnar han
mötet för att byta plats med fröken Nygren Wåhlin som väntat i funq under
tiden.

7Emma Danell Lindström: längtar efter styrelsearbete s̊a mycket att hon anmäler sig
frivilligt till att vara justerare och rösträknare varje möte.
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Fröken Nygren Wåhlin kommer upp p̊a scenen och blir utfr̊agad av val-
beredningen som multitaskar d̊a fröken Danell Lindström även agerar sek-
reterare. Fröken Nygren Wåhlin berättar att hon bland annat vill utvecka
JML8-arbetet. Hon skickas därefter ut till funq och väntar tillsammans med
herr Fendukly. Efter att diskussionen är avslutad kan det konstateras att
det är ett ganska enat möte vilket innebär att medlemmarna gör sin röst
hörd via en öppen votering. Mötet g̊ar till val och beslutar

att välja Elin Nygren Wåhlin och Mattias Fendukly till ledamöter.

7.4 Val av Kassör

Valberednigen presenterar Lina Welander som ensam kandidat till posten
som kassör. Fröken Welander blir direkt fr̊agad av fröken Danell Lindström
och herr Andersson som undrar varför hon just vill bli kassör. P̊a detta sva-
rar fröken Welander att hon har erfarenheter fr̊an tidigare ekonomisk arbete
som Sn̊al-FØ Foch känner att hon nu vill ta nästa steg att bli sektionens
kassör tillika finansminister samt att engagera sig ytterligare i sektionen. Ef-
ter ett antal fr̊agor lämnar kandidaten mötet för att bli diskuterad. Endast
goda ord finns att höra om kandidaten s̊a mötet g̊ar nästan direkt till beslut.
Efter en öppen votering kommer mötet fram till beslutet

att välja Lina Welander till kassör.

7.5 Val av Sekreterare

Valprocessen g̊ar vidare till val av sekreterare, valberedningen st̊ar kvar och
presenterar kandidaten Fatemeh Amiri fr̊an ettan. Valberedningen ber frö-
ken Amiri presentera sig själv d̊a hon är en relativt okänd kandidat. Hon
berättar att hon gärna vill engagera sig och upptäcka nya saker i student-
livet. Efter fröken Amiris presentation av sig själv tar valberedningen över
med ett antal mjukgörande fr̊agor enligt standard för att sedan l̊ata mötet
fr̊aga ut kandidaten. Fröken Amiri lämnar därefter mötet och mötet börjar
diskussionen kring huruvida fröken Amiri kommer göra ett bra jobb som
sektionssekreterare. I slutskedet av diskussionen yrkas det för sluten vote-
ring, rösträknarna kliver fram för att justera röstlängden och samla in röster
i valurnan. När rösträknarna väl har räknat färdigt rösterna presenterar de
valresultatet som har slutat i en majoritet för fröken Amiri som sekreterare.
Mötet beslutar

att välja Fatemeh Amiri till sekreterare.

8Jämställdhet, m̊angfald och lika behandling
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7.6 Val av Kommunikationsansvarig

Valberedningen st̊ar kvar samtidigt som valprocessen g̊ar vidare till val av
kommunikationsansvarig. Den enda kandidaten till denna post är Fabian
Lundberg. Under utfr̊agningen berättar herr Lundberg att han brinner för
kommunikation och att han gärna fortsätter med styrelsearbetet d̊a han för
tillfället är styrelseledamot. Han berättar att han nyligen medverkade p̊a
THS kommunikationsnansvarige herr Abeles föredrag om kommunikation
som anordnades för MiT och Kemi.

Valberedningsbossen Danell Lindström undrar hur roligt herr Lundberg tyc-
ker att styrelsearbete är p̊a en skala minus tre till tre pi varp̊a herr Lundberg
svarar 480 grader. Om det handlar om grader Celcius, Fahrenheit eller enk-
la vinkelgrader vägrar herr Lundberg svara p̊a. Innan mötet g̊ar vidare till
diskussion berättar fröken Danell Lindström om penisstorleken p̊a en tapir.
Herr Abele avbryter snuskpratet och undrar hur herr Lundberg ser p̊a sam-
arbetet THS och MiT. Herr Lundberg svarar att han ska jobba för att f̊a
samtliga att först̊a att det i grunden är s̊a att MiT och THS är samma sak.
Mötet nöjer sig med öppen votering varp̊a voteringen slutar i en ren majori-
tet för att herr Lundberg ska bli sektionens första kommunikationsansvarig.
Mötet beslutar

att välja Fabian Lundberg till kommunikationsansvarig.

Poster i PNS

7.7 Val av Qlubbmästare

Nuvarande qlubbmästare fröken Karlsson och Elektrosektionens motsvarig-
het herr Inacio kliver fram för att presentera deras kandidat till sektionens
qlubbmästare. Kandidaten är Michael Näsström som kliver fram under fol-
kets jubel. Under utfr̊agningen berättar herr Näsström att hans favoritöl är
Newcastle och att hans favoritdrink är Skinny Bitch9. Han berättar därefter
till folkets besvikelse att Skinny Bitch inte alls är hans favoritdrink...

Fröken Jansson Bertheussen yrkar p̊a streck i debatten d̊a mötet känner
sig ganska övertygad p̊a att herr Näsström är rätt man för jobbet. Mötet
g̊ar till beslut och beslutar

att välja Michael Näsström till qlubbmästare.

7.8 Val av Studienämndsordförande

Den enda kandidaten till denna post är nuvarande SNO som för tillfället är
utomlands. Den sittande studienämndsordföranden Nilsson Hall har medelat

9Mineralvatten och sprit
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mötet via valberedningen där hon säger att hon är taggad p̊a att fortsät-
ta jobbet hon p̊abörjat. D̊a kandidaten inte kan närvara g̊ar mötet direkt
till diskussion där Ordförande Anderberg tar tag i taktpinnen. Ordförande
Anderberg berättar att fröken Nilsson Hall gjort ett väldigt bra jobb som
SNO. Herr Andersson yttrar sig därefter och berättar att fröken Nilsson Hall
varit med i den p̊abörjade omvandlingen av MSN10 och att hon lika gärna
bör fortsätta den omvandlingen. Det finns inte n̊agot motargument i denna
fr̊aga s̊a mötet g̊ar direkt till val och beslutar

att välja Rebecka Nilsson Hall till studienämndsordförande.

7.9 Val av PAS

D̊a PAS11 är en ny post för sektionen förklarar valberedningen om posten
och dess syfte.

7.9.1 Val av PAS för högskoleingenjörerna

Mötet ska välja en PAS för högskoleingenjörerna där valberednigen presente-
rar en kandidat vid namn Jimmy Daoud. Herr Daoud är med i studienämn-
den men kan tyvärr inte närvara p̊a sektionsmötet. Valberedningen p̊apekar
att det är en bra kandidat d̊a han g̊ar i årskurs tv̊a vilket innebär att han
har en del erfarenheter som kan behövas. Mötet kräver ingen diskussion och
g̊ar till beslut. Mötet beslutar

att välja Jimmy Daoud till PAS för högskoleingenjörerna.

7.9.2 Val av PAS för civilingenjörerna

Valberedningen presenterar kandidaterna som är med p̊a länk fr̊an Eind-
hoven i Nederländerna. De tv̊a kandidaterna är Anna Hagman och Sander
Riedberg som önskar att kandidera som klump. De presenterar sig själva via
skype och berättar att de vill förbättra utbildningen genom att ta använd-
ning av de professorer och doktorander som finns tillgängliga p̊a STH12.
Herr Riedberg berättar han gärna utvecklar utbildningen och öka antalet
inriktingar under mastern genom att bland annat utnyttja den kompetens
som finns inom ämnen som ergonomi, IT, elektroteknik med mera.

Herr Riedberg berättar sin åsikt och säger att det är en fördel med han
tillsammans med fröken Hagman som klump till PAS. Detta p̊a grund av
att herr Riedberg varit engagerad i sektionen p̊a olika h̊all och fröken Hag-
man specifikt varit engagerad inom näringslivsgruppen och utvecklat kon-
takter där. De b̊ada kandidaterna yttrar sig positivia om den kombination
som innebär i och med deras olika kompetenser. Efter presentationen och

10sektionens studienämnd
11Programansvarig student
12Skolan för teknik och hälsa
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utfr̊agningen g̊ar mötet över till diskussion. Diskussionen behandlar fr̊agan
om huruvida man faktiskt kan välja tv̊a personer som klump till PAS som
enligt THS styrdokument ska vara en enpersonspost. Styrelsen kommer fram
till att det är en person som ska bli vald och framför detta till kandidater-
na som kommer fram till att herr Riedberg blir den som kandiderar. Efter
kandidaternas gemensamma beslut g̊ar mötet till val under öppen votering
och kommer fram till

att välja Sander Riedberg till PAS för civilingenjörerna.

7.10 Val av Näringslivsordförande

I valet av närsingslivsordförande presenterar valberedningen Niels Agerskov
som kandidat. Under utfr̊agningen berättar kandidaten Agerskov att han
gärna fortsätter p̊a den inslagna vägen som nuvarande näringslivsordföran-
de Emilsson p̊abörjat. Ordförande Anderberg undrar vad herr Agerskov har
för visioner inför nästa MTE13 varp̊a herr Agerskov berättar att han gärna
ser fler olika företag samt att fler fr̊an årskurs ett medverkar. Fröken Danell
Lindström ställer en följdfr̊aga och undrar hur han ska f̊a fler att medverka.
P̊a detta svarar herr Agerskov att han ska satsa mer p̊a lunchföreläsningar
d̊a det funnits mer att önska av närvaron under tidigare kvällsevenemang.
P̊a detta p̊apekar fröken Helander att ettorna inte kunnat medverka d̊a de
har föreläsningar ute i Flemingsberg.

När herr Agerskov lämnat mötet p̊abörjar en mindre diskussion som in-
neh̊aller flera positiva ord om kandidaten som i mötets ögon är en ambitiös
och rätt kandidat. Mötet g̊ar därefter till beslut och beslutar

att välja Niels Agerskov till näringslivsordförande.

7.11 Val av Idrottsnämndsordförande

Fröken Danell Lindström i form av valberedning presenterar kandidaten
herr Andersson. Herr Andersson berättar bland annat att han är väldigt
idrottsinsatt och gärna fortsätter p̊a nuvarande idrottsnämndsordförande
herr Lundbergs arbete. Han berättar att han ska undersöka om det g̊ar att
anordna sportevenemang i Flemingsberg för att f̊a in fler fr̊an årskurs ett.
Sandra Kraft undrar om det finns flera gemensamma aktiviter likt stafettva-
san i herr Anderssons tankar. P̊a detta svarar herr Andersson att han gärna
anordnar gemensamma saker exempelvis ett gemensamt löplopp.

Den nyligen valda näringslivsordföranden Agerskov undrar vad herr An-
dersson tycker om samarbete med NLG i form av matcher mot olika företag,
exempelvis innebandy mot GE, varp̊a Andersson svarar att han gärna ser
en fortsättning p̊a det samarbetet. Sekreterare Fendukly yrkar p̊a streck i
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debatten d̊a han anser valet vara självkart. Yrkandet godtas och mötet g̊ar
till val där det beslutas

att välja Simon Andersson till idrottsnämndsordförande.

7.12 Val av Källarmästare

Valberedningen berättar att det inte finns n̊agon kandidat för posten källar-
mästare. I hopp om att f̊a en kandidat i sista sekund nominerar fröken Danell
Lindström herr Nimander som ber om betänktetid som till slut resulterar i
ett nej tack fr̊an herr Nimander. I och med detta vakantsätts posten.

Funktionärsposter

7.13 Val av Webmaster

Valberedningen berättar att det inte finns n̊agon kandidat till posten som nu
ska väljas. Fröken Jansson Bertheussen som är nuvarande webmaster berät-
tar att det inte är ett överdrivet stort arbete som krävs, därefter nominerar
hon fröken Danell Lindström som accepterar fröken Jansson Bertheussens
nominering. Fröken Danell Lindström berättar att hennes pojkvän är bra
p̊a ”webgrejer” s̊a om han hjälper henne kan hon ge n̊agot tillbaka i utbyte.
Mötet g̊ar direkt till val och beslutar

att välja Emma Danell Lindström till webmaster.

7.14 Val av Isvaran

Valberedningen presenterar en kandidat till posten isvaran, kandidaten är
fröken Welander. Fröken Welander berättar att hon ser fram emot att va-
ra isvaran bland annat p̊a grund av att hon älskar resan till Åre. Fröken
Jansson Bertheussen berättar att det kanske kan behövas fler gemensamma
aktiviteter under kommande resor d̊a det ofta blir spridda grupper under
resan till Åre. In hoppar den nyvalde idrottsnämndsordföranden herr An-
dersson i utfr̊agningen och p̊apekar att han gärna vill köra backhoppning.
Det yrkas om streck i debatten och mötet g̊ar direkt till val. Mötet beslutar

att välja Lina Welander till isvaran.

7.15 Val av Valberedning

Det är ingen som har sökt posterna inom valberedningen. Dock berättar
Josefine Corné, Ulrika Helander, Ulrika Karlsson, Siri Rönnlund och Ka-
rin Back att de kandiderar. De berättar att de kommer jobba mycket med
att knyta band med sektionsmedlemmarna för att f̊a en mycket enklare och
bättre valprocess inför kommande val där det inte ska r̊ada n̊agon panik i
sista minuten. Mötet anser detta vara en utmärkt grupp för att förbereda
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inför kommande val, ett yrkande om streck i debatten godtas och mötet g̊ar
direkt till val. Mötet beslutar

att välja Josefine Corné, Ulrika Helander, Ulrika Karlsson, Siri
Rönnlund och Karin Back till valberedning med fröken Corné som
sammankallande.

7.16 Val av Revisorer

Mötet har nu i uppgift att välja tv̊a revisorer. Kandidaterna är Noj Kazemi
och Sander Riedberg. Fr̊agor ställs till kandidaterna som berättar att de är
sugna p̊a att ta sig an den uppgiften att revidera sektionsstyrelsen. Mötet
g̊ar till diskussion som resulterar i öppen votering för herr Kazemi och sluten
votering för herr Riedberg d̊a det r̊ader delade meningar kring herr Ried-
bergs kandidatur. Herr Kazemi f̊ar mötets godkännande och blir den ena
revisorn.

Resultatet fr̊an den slutna voteringen slutar i att herr Riedberg inte f̊ar en
majoritet vilket innebär att den andra revisorposten vakantsätts till Maj-
SM. Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att välja Noj Kazemi till revisor.

8 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

9 Publicering

Samtliga mötesnärvarande g̊ar med p̊a publicering av mötesprotokollet.

10 Nästkommande möte

Fröken Ordförande Anderberg berättar att tid och datum för nästkomman-
de möte är n̊agot som nästa ordförande ska bestämma. Med andra ord s̊a
kommer information om nästkommande möte ges ut senare i v̊ar.
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11 Mötets högtidliga avslutning

Fröken Anderberg avslutar det sista mötet hon tillsammans med CNS 14/15
leder klockan 22:18. Detta görs till folkets jubel.

Vid protokollet Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
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