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1 Att göra Sektionen för Medicinsk Teknik mer
välkänd

Alla p̊a KTH ska känna till v̊ar sektion
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Representera p̊a fler sektioner p̊a KTH utöver de vi redan har ett bra
samarbete med, t.ex. genom att g̊a p̊a n0llegasquer, bjuda p̊a middagar
eller utmana i brännboll.

Sektioner med liknande utbildning utanför KTH ska veta vilka vi
är
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Undersöka hur stort intresset för samarbete med andra universitet är.

• Undersöka vilken av v̊ara nämnder som ska st̊a för samarbetet och hur
det ska se ut.

N̊a ut till fler företag som är relevanta för v̊ar framtid
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Sektionen bör vara representerad p̊a relevanta företagsevent, s̊a som
Medicinteknikdagarna, av ordförande för Näringslivsgruppen, den an-
svarige för MedTechEvening, samt en representant fr̊an styrelsen.

2 Att fler ska engagera sig inom Sektionen för Me-
dicinsk Teknik

Öka antalet sektionsmedlemmar
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Upprätta och sprida ett dokument där det tydligt framg̊ar vilka förde-
lar det finns med att vara sektionsmedlem, detta dokument ska bl.a.
delas ut under inskrivningen för b̊ade de nyantagna samt de interna-
tionella studenterna.

• Aktivt deltaga i mottagningen och informera om Sektionen för Medi-
cinsk Teknik, CNS, PNS och andra nämnder, samt hur beronde sek-
tioner är av dess medlemmar. Efter mottagningen skall de nyantagna
ha vetskap om vad CNS, PNS, THS lokalt och THS centralt är.

• Försöka f̊a minst 60% av de nyantagna samt 40% av resterande stu-
denter att ha betalat medlemsavgiften vid årsskiftet.

• N̊a ut till alla studenter med information p̊a ett bättre sätt.

• F̊a högskoleingenjörerna mer involverade, bl.a. genom att involvera
dem i mottagningen.
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• Skicka ut en enkät till alla studenter p̊a v̊ar sektion för att bl.a. ta
reda p̊a vad som skulle f̊a v̊ara icke-medlemmar att bli medlemmar.

Värna om de sektionsmedlemmar vi har genom mer medlemsin-
flytande, samt att göra det lättare och mer givande att vara aktiv
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Diskutera fördelar och nackdelar med att eventuellt ha ett SM i Fle-
mingsberg för att de som har lektioner där inte ska behöva åka till
stan, förslagsvis p̊a v̊aren när alla klasser är i Flemingsberg.

• Undersöka hur v̊ara sektionsmedlemmar vill att framtiden ska se ut,
med det nya huset bl.a.

• Se till att ha en bra dialog med FFS (Flemingsbergs Förenade Stu-
dentk̊ar)

• Göra CNS mer öppen och tillgänglig, bl.a. genom att g̊a ut med alla
v̊ara mötesdatum p̊a hemsidan s̊a att alla har möjlighet att komma
och deltaga och p̊averka.

• Det ska vara lättare att engagera sig i verksamheten utan att vara
förtroendevald eller genom att binda upp sig. Detta kan bl.a. ske ge-
nom eventgrupper för mindre arrangemang och att ge stöd till olika
verksamheter.

• Utveckla valberedningens arbete till det bättre, genom tydligare rikt-
linjer och rutiner.

• Skicka ut en enkät till alla studenter p̊a v̊ar sektion för att ta reda p̊a
vad de vill f̊a ut med att vara medlem och hur vi ska göra medlems-
skapet mer värt för v̊ara medlemmar.

• Ha minst ett sektionsmöte med minst 40 mötesdeltagare.

3 Jämlikhet, m̊angfald och likabehandling

Att f̊a fler aktiva studenter fr̊an en bredare grupp och för att f̊a
fler att känna sig inkluderade
År 2015/2016 ska vi göra detta genom att:

• Skriva en JML-policy

• Ha ett större m̊angfald p̊a v̊ara evenemang, allts̊a flera olika sorters
evenemang för att locka flera olika sorters människor.

• F̊a ut information p̊a flera olika forum, samt se till att det är skrivet
p̊a lättläst svenska samt att det ska finnas en sammanfattning av all
information p̊a engelska.
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4 Nämndernas verksamhetsplaner

Utöver detta dokument kommer även alla v̊ara nämnder skriva egna verk-
samhetsplaner som ska finnas tillgängliga p̊a hemsidan, samt diskuteras vid
intresse, senast andra SM i höst.
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