
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 12 mars 2016

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS# 13
Lördagen den 12/3 2016, 14:00
å Fabians lägenhet, Söder-
malm,Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet klockan 14:16.

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
Elin Nygren Wåhlin
Jonas Stylbäck

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungeringar.

1.7 Godkännande av dagordning

Lina Welander har en övrig fr̊aga som Adams punkt. Mötet godkänner dag-
ordningen med dessa ändringar.
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1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Elin Nygren Wåhlin och Evelina
Adolfsson. Justeringsdatumet bestäms till den 2:a april.

2 Föreg̊aende protokoll

Det färdigtjusterat protokollet saknas.

3 Uppdateringar

3.1 Rapport fr̊an Appendix

Jonas Stylbäck tillsammans med Nina Jansson Bertheussen och Fabian Lund-
berg har varit representanter fr̊an MiT-styrelsen p̊a cocktailpartyt vilket ha-
de arrangerats av THS.

3.2 Rapport fr̊an Ledamot med JML-ansvar

Elin Nygren Wåhlin berättar att funktionärsmejlet till JML fungerar nu.
N̊agra mejl som hade skickats innan dess har missats. Elin Nygren Wåhlin
har varit p̊a mötet om invigningen av nya huset i Flemingberg. Invigningen
är oktober 2016.

3.3 Rapport fr̊an Kommunikationsansvarig

Fabian Lundberg har skickat v̊arbalsinbjudningar. Fabian Lundberg medde-
lar om att högskoleingenjörerna i medicinsk teknik ska tillhöra högskolein-
genjörssektionen i Flemingsberg. Detta röstades igenom under det senaste
KF-mötet.

3.4 Rapport fr̊an Kassör

Lina Welander informerar om att idrottsnämnds ordförande Simon Anders-
son har lämnat in ansökan om friskv̊ardsbidrag till idrottsansvarig i Nymble.
Lina Welander berättar att hon har f̊att information fr̊an banken att sektio-
nen kan investera pengar i en fond om det finns en ansvarig för kontot.

3.5 Rapport fr̊an Vice Ordförande

Evelina Adolfsson har vairt närvarnde vid ledningsgruppsmötet som besökte
nya huset. Evelina Adolfsson berättar att STH har planerat att stänga ner
bas̊aret p̊a grund av ekonomiska brister. Evelina Adolfsson har varit närva-
rande vid lokalr̊adet där det diskuterades om att för att underlätta bokning
av lokalerna bör bokningen ske med en funktionärs e-postadress. Under lo-
kalr̊adet diskuterades det även om matlagning i sektionslokalerna och att
använda spis i sektionslokalerna bör förbjudas, men det är inget bestämt
än.
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3.6 Rapport fr̊an Ordförande

Nina Jansson Bertheussen har varit närvarande vid sektionsmötet p̊a Elektro-
sektionen och även mötet fr̊an nomineringsgruppen till den nya vice skol-
chefen.

4 Gasquer och annat kul

Nina Jansson Bertheussen informerar om de kommande eventen vilka är :

• Avslutningsgasque den 7:e april fr̊an högskoleingenjörssektionen i Ha-
ninge.

• Cocktailparty den 2:a april fr̊an Naturvetenskapliga föreningen.

• V̊arbalen den 16:e april.
Nina Jansson Bertheussen berättar att som en tradition bjuder sektio-
nen alla l̊angväga gäster som ska delta i v̊arbalen p̊a middag kvällen
innan v̊arbalen.

4.1 Hedersutmärkelse

Hedersutmärkelsen ges till en person som är studerande vid KTH och
har visat sin trovärdighet till sektionen. Personen f̊ar inte vara sittande
i n̊agon post i styrelsen under året som hedersutmärkelsen delas ut.
Efter en diskussion bestämmer styrelsen en lämplig kandidat.

4.2 Medaljer

Nina Jansson Bertheussen berättar att under v̊arbalen delas medal-
jer ut till CNS medlemmar. Sektionen beställer f̊a medaljer varje år
d̊a fortsättningen p̊a sektionen är oklart för de kommande åren vilket
gör att kostnader för medaljerna blir högre. Nina Jansson Bertheus-
sen föresl̊ar att det kan beställas flera medaljer med den nya logon för
kommande 5 år för att minska konstnaden per medalj. Mötet bestäm-
mer att beställa medaljer för kommande 3 år. Evelina Adolfsson tar
hand om beställningen.

5 Middag med Kemi

Kemisektionen har föreslagit den 12:e april till middagen. Förslaget
är att middagen ska ske som ett knytkalas där b̊ada sektionerna är
arrangörer.
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6 SM

6.1 Kallelse

Fatemeh Amiri kommer publicera kallelsen till Val-SM. Närvarande vid
mötet bestämmer den 18:e mars som motionsstopp och den 21:a mars
som sista dag för publicering av alla handlingar tillhörande Val-SM.

6.2 Propar

Propositionen ang̊aende sektionsfärg ska röstas igenom för sista g̊ang-
en.

6.3 Årets lärare, årets kamrat

Efter en diskussion bestämmer styrelsen att årets kamrat ska väljas
fr̊an nominerade personer under Val-SM av närvarande vid mötet. Ni-
na Jansson Bertheussen föresl̊ar att årets lärare bör bestämmas under
ett v̊ar-SM d̊a studenter fr̊an olika årskurser har upplevt olika lärare.

6.4 Krishantering

Närvarande vid mötet har läst igenom krishanterings dokumentet och
godkänner detta.

7 Överlämningshelg

Närvarande vid mötet bestämmer den 5-6:e maj som överlämningshelg.
Alla överlämningsdokument fr̊an alla poster bör vara färdiga innan
dess.

8 FunQ

Nina Jansson Bertheussen berättar att lokalen till funQ bör bestämmas
och att inbjudningarna ska skickas s̊a fort som möjligt.

9 Övriga fr̊agor

Lina Welander fr̊agar de närvarnde vid mötet om det är möjligt att
Adam Knutsson kan komma senare för att titta p̊a Melodifestivalen
tillsammans med styrelsen. Mötet har ingen direkt åsikt.
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10 Nästkommande möte

Nästkommande möte bestäms ej och lämnas öppet.

11 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 15:27.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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