
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 29 mars 2016

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Val-SM
Tisdagen den 29/3 2016, 17:16:15
Tolvan, Osquars Backe 12, Stock-
holm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet klockan 17:22.

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 Val av rösträknare

Fabian Lundberg och Elin Nygren Wåhlin väljs till mötets rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

För enkelhetsskull f̊ar närvarande vid mötet en dosa för röstning och även för
att visa sin närvaro. Efter att alla närvarande har klickat året de p̊abörjde
utbildningen, visas det p̊a skärmen att mötet har totalt 24 st medlemmar
som är närvarande p̊a plats. CMEDT-14 dominerar över andra åren.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Simon Söderlund och Erik Micski.
Justeringsdatumet bestäms till den 29:e maj.

2 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.

3 Adjungeringar

Elektrosektionen, THS Centralt och icke k̊armedlemmar adjungerar mötet.
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4 Mötets behöriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

5 Rapporter

5.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Nina Jansson Bertheussen berättar att den nuvarande styrelsen kommer av-
sluta sitt verksamhets̊ar om ungefär en m̊anad. Nina Jansson Bertheussen
och Ahmed Dara1har börjat skriva en krisplan vilken gäller bland annat vid
alla olyckor, brand etc.

Nina Jansson Bertheussen informerar att STH h̊aller p̊a att planera inför
flytten till nya huset. Elin Nygren Wåhlin sitter i gruppen som planerar inför
invigningen. Nina Jansson Bertheussen informerar att högskoleingenjörerna
i medicinsk teknik tillhör den nya högskoleingenjörssektionen i Flemings-
berg. Detta röstades igenom under det senaste KF-mötet. Nina Jansson
Bertheussen tillägger att detta beslut inte p̊averkar MiT.

5.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Niels Agerskov, ordförande för NLG2, informerar om MedTek-Evening vil-
ken är en mässa där studenterna kan lära känna och kontakta olika företag
inom medicinsk teknik. MedTek-Eveningen kommer äga rum onsdagen den
6:e april i Q-restaurangen. Middag kommer serveras och anmälning p̊a för-
hand krävs för detta.

Ulrika Ottoson, FøF, informerar om fadderpuben som äger rum den 30:e
mars.

Fabian Lundberg som en representant fr̊an SBK3 informerar att SBK har
skickat den nya s̊angboken till provtryck. Det kommer arrangeras en release-
fest. Mer information ang̊aende detta kommer publiceras inom kort.

5.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen representant fr̊an k̊aren är närvarande vid mötet och ingen rapport
har anmälts.

5.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen rapport har rapporterats fr̊an kansliet.

1ordförande för Elektrosektionen
2Näringslivsgruppen
3S̊angsboks Kommitté
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6 Propositioner

6.1 Proposition ang̊aende sektionsfärg

Ordförande Nina Jansson Bertheussen berättar att sektionens färg, baby
bl̊a, röstades igenom under senaste SM. För att detta ska skrivas i stadgar-
na ska röstningen g̊a igenom p̊a tv̊a efterföljande SM. Närvarande vid mötet
läser propositionen fr̊an skärmen.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet för andra g̊angen.

6.2 Årets Kamrat

Nina Jansson Bertheussen berättar om det stipendium som THS varje år
delar ut till den som utnämns till årets kamrat. Styrelsen har f̊att tre no-
mineringar fr̊an medlemmarna. Evelina Adolfsson läser nomineringarna. De
nominerande personerna är Jennie Andersson, Anna Larsson och Simon An-
dersson. Anna Larsson är inte närvarande vid mötet. Simon Andersson och
Jennie Andersson lämnar mötet s̊a att mötet kan börja diskussionen om no-
mineringen.

Efter en diskussion och digital omröstning informerar Fabian Lundberg att
mötet har valt att priset för Årets Kamrat g̊ar till alla tre nominerade per-
soner.

7 Val

7.1 Val av CNS(Styrelsen)

7.1.1 Val av Ordförande tillika Storhjärna

Valberedningen kliver fram och presenterar nuvarande ledamot och JML-
ansvarig Elin Nygren Wåhlin som ensam kandidat till posten som sektions-
ordförande. Elin Nygren Wåhlin berättar att hon har kandiderat sig till
ordförande-posten d̊a fick hon förslag av människor omkring sig att det är en
passande post för henne. Elin Nygren Wåhlin tillägger att Mattias Fendukly
har sökt till vice ordförande och att detta var ett annat skäl som fick hen-
ne intresserad att fortsätta inom styrelsen med en annan post. Elin Nygren
Wåhlin säger att hon har tidigare erfarenhet av ledarskap och vill försöka
förbättra sektionens samarbete med andra sektioner, bland annat Elektro-
sektionen och ISF, Ingenjörssektionen Flemingsberg. Elin Nygren Wåhlin
presenterar sig som en gemensam varg. Elin Nygren Wåhlin lämnar mötet.

Efter en diskussion beslutar mötet att välja Elin Nygren Wåhlin till ord-
förande tillika Storhjärna för verksamhets̊aret 16/17.
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7.1.2 Val av Vice Ordförande tillika Lillhjärna

Mattias Fendukly nuvarande ledamot som är i Belgien för studieutbyte häl-
sar mötet via Skype. Mattias Fendukly svarar ej tillräckligt tydligt p̊a fr̊a-
gorna som närvarande vid mötet ställer. Mattias Fendukly tycker att han
kommer göra ett bra jobb tillsammans med Elin Nygren Wåhlin, nya ord-
föranden.

Efter en diskussion väljer mötet Mattias Fendkukly till vice ordförande tilli-
ka lillhjärna för verksamhets̊aret 16/17.

7.1.3 Val av Kassör

Josefine Corné välkomnar Simon Mogren som kandidat till posten som kas-
sör. Simon Mogren fr̊an CMEDT-15 berättar att han har tidigare erfarenhet
av ekonomi och även tycker att det är roligt att vara engagerad i styrelsen.
Simon Mogren berättar att han vill se till att det alltid ska finnas pengar
till det som behövs. Ulrika Ottoson fr̊agar om Simon Mogren är intresserad
av att vara Webmaster i den nya styrelsen. Simon Mogren besvarar fr̊agan
med ett ja.

Efter en diskussion väljer mötet Simon Mogren till kassör för verksamhets-
året 16/17.

7.1.4 Val av Sekreterare

Josefine Corné presenterar Andrea Lundkvist fr̊an CMEDT-15 som ensam
kandidat till sekreterarposten. Andrea Lundkvist berättar att hon tycker om
att skriva och även vill engagera sig i styrelsen. Andrea Lundkvist lämnar
mötet och mötet p̊abörjar diskussionen kring huruvida Lundkvist kommer
göra ett bra jobb som sekreterare.

Efter diskussionen beslutar mötet att välja Andrea Lundkvist till sekre-
terare.

7.1.5 Val av Kommunikationsansvarig

Valberedningen kliver fram och presenterar nuvarande FoF Ulrika Ottoson
fr̊an CMEDT-14 som ensam kandidat till posten kommunikationsansvarig.
Ulrika Ottoson berättar att hon är studierepresentant och sitter i valbered-
ningen utöver FoF. Ottoson berättar att hon vill att flera internationella
studenter deltar i olika evenemang genom att förbättra informationssprid-
ningen p̊a engelska. Ulrika Ottoson presenterar sig som att hon är snabb p̊a
att svara och vill engagera sig i styrelsen. Ulrika Ottoson lämnar mötet för
diskussion.
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Mötet beslutar att välja Ulrika Ottoson till kommunikationsansvarig för
verksamhets̊aret 16/17.

7.1.6 Val av ledamöter (varav en med JML-ansvar)

Valberedningen presenterar de tv̊a kandidaterna som är Josefin Corné och
Ulrika Helander. Fabian Lundberg berättar att det ej är skrivet n̊agonstans
att styrelsen bör ha tv̊a ledamöter utan att det kan vara en ocks̊a.

Valberedningen ber kandidaterna att presentera sig för mötet. Ulrika He-
lander berättar att hon har varit engagerad inom sektionen som PR, KOTA
och valberedning. Josefine Corné berättar att hon har suttit som Appendix
och valberedning. Josefine Corné lämnar mötet s̊a mötet kan börja ställa
individuella fr̊agor till Helander. Ulrika Helander blir fr̊agad av Nina Jans-
son Bertheussen som om de redan hade diskuterat om vem som kommer
vara JML-ansvarig. P̊a detta svarar Helander att de inte har diskuterat om
detta men om det är möjligt att de kan dela p̊a posten JML-ansvarig. Ulrika
Helander lämnar mötet och Josefine Corné kommer för fr̊ageställning.

Fröken Corné f̊ar samma fr̊aga om JML-ansvar och hon svarar fr̊agan med
en fr̊aga om möjligheten att ha tv̊a JML-ansvariga istället för en, annars
kan hon acceptera ansvaret ensam. Josefine Corné lämnar mötet för diskus-
sion. Efter en hel del diskussion om hur m̊anga ledamöter som ska finnas
och även om kandidaterna, beslutar mötet att rösta en omg̊ang för varje
kandidat. Sander Riedberg säger att det, enligt stadgarna, kan finnas 3-7 st
ledamöter.

Mötet beslutar att välja Josefine Corné och Ulrika Helander till ledamö-
ter för verksamhets̊aret 16/17.

7.2 Val av PNS

7.2.1 Val av Studienämndsordförande (SNO)

Valberedningen kliver fram och presenterar Gabriella Norman fr̊an CMEDT-
15 som enda kandidaten till posten som studienämndsordförande (SNO).
Gabriella Norman berättar att hon är driven och försöker förbättra studi-
erna och kurserna p̊a ett bra sätt. Norman berättar att hon har planer för
tentaperioder, att studenter fr̊an olika årskurser kan samlas i Tolvan och
studera tillsammans och hjälpa varandra vid behov och intresse. Gabriella
Norman lämnar mötet för diskussion. Nina Jansson Bertheussen läser mej-
let fr̊an nuvarande SNO, Rebecka Hall, om Gabriella Norman och att hon
tycker att Norman är en driven och passande kandidat till posten som SNO.

Efter diskussion beslutar mötet att välja Gabriella Norman till SNO.
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Simon Söderlund

5 Justeras:

Erik Micski



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 29 mars 2016

7.2.2 Val av Programansvarig student (PAS)

Valberedningen berättar att kandidaten till posten som PAS inte är närva-
rande vid mötet men att hon har skickat en liten presentation om sig själv
till valberedningen. Valberedningen läser högt presentationen. Malin Thun-
holm läser 4:e året och har tagit ett uppeh̊all just nu. Mötet börjar direkt
diskussionen d̊a kandidaten inte finns p̊a plats.

Efter diskussionen beslutar mötet att välja Malin Thunholm till posten som
PAS.

7.2.3 Val av Ordförande för Näringslivsgruppen

Valberedningen presenterar Josefin Lindemalm fr̊an CMEDT-14 som enda
kandidat till posten som ordförande för Näringslivsgruppen. Josefin Linde-
malm berättar att hon har varit engagerat i NLG ett år och tycker att Niels
Agerskov har gjort ett jättebra jobb men att hon ska försöka förbättra struk-
tureringen i NLG. Fröken Lindemalm lämnar mötet för diskussion.

Mötet beslutar att välja Josefin Lindemalm till ny ordförande för NLG.

7.2.4 Val av Idrottnämndsordförande

Valberedningen presenterar de tv̊a kandidaterna som är Simon Andersson
och Simon Söderlund. Simon Söderlund berättar att han läser årskurs 3
och är idrottsintresserad. Simon Andersson berättar att han sitter som id-
rottnämndsordförande just nu och efter ett års erfarenhet ser han tydligt
problem och möjligheter för förbättringar. Simon Andersson lämnar mötet.

Simon Söderlund blir fr̊agad av publiken om han har planer att ha fler event
med Elektrosektionen och även gymmet fr̊an KI som finns i Flemingsberg.
P̊a detta svarar Simon Söderlund att han försöker ha fler sportevent med
Elektrosektionen. Simon Söderlund tillägger att han ska försöka kontakta KI
ang̊aende en ny chans där MiT kan visa förtroende för att kunna använda
gymmet. Herr Söderlund berättar att han vill öka antalet idrottsintresserade
medlemmar och istället för en ordförande och vice ordförande kan det fin-
nas en grupp best̊aende av flera personer som samarbetar. Simon Söderlund
lämnar mötet.
Simon Andersson berättar att han försöker f̊a s̊a att fler personer kommer
p̊a träningarna och även att förbättra informationsspridningen p̊a engelska
för internationella studenter. Han blir fr̊agad av mötet om idén att MiT och
Elektrosektionen ska ha en gemensam idrottsnämnd. P̊a detta svarar An-
dersson att det är sv̊art att sammansätta tv̊a idrottsnämnder och att MiT
inte har tillräckligt m̊anga deltagande personer p̊a träningarna för att kun-
na ha en egen idrottsnämnd men utöver detta kan MiT ha gemensamma
träningar med Elektrosektionen. Simon Andersson lämnar mötet.
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Efter diskussion beslutar mötet att välja Simon Andersson till idrottsnämnds-
ordförande.

7.2.5 Val av Källarmästare

Valberedningen presenterar Jonas Stylbäck nuvarande Appendix som ensam
kandidat till posten som källarmästare för MiT. Jonas Stylbäck berättar att
han vill ha en mer ansvarsfull post än Appendix. Herr Stylbäck berättar att
han kommer dammsuga och damma alla soffor som finns i Tolvan d̊a har
han upptäckt att det finns risk för astmaattacker. Herr Stylbäck berättar att
han kommer försöka att f̊a mer folk till fixarkvällar. Jonas Stylbäck lämnar
mötet för diskussionen.

Efter diskussion beslutar mötet att välja Jonas Stylbäck till källarmästa-
re för MiT.

7.2.6 Val av Qlubbmästare

Lukas Bjarre och Michael Näsström presenterar Fabian Lundberg som kan-
didat till posten som Qlubbmästare. Fabian Lundberg berättar att han har
planer att försöka arrangera roligare fester. Fabian Lundberg p̊ast̊ar att han
är en gemensam räv.

Mötet beslutar att välja Fabian Lundberg till Qlubbmästre.

7.3 Övriga funktionärsposter

7.3.1 Val av Webmaster

Valbrednigen informerar att det inte finns n̊agon kandidat till webmaster.
Ulrika Holmgren fr̊agar om Simon Mogren är fortfarande är intresserad av
posten. Simon Mogren tackar ja till nomineringen.

Mötet väljer Simon Mogren till webmaster.

7.3.2 Val av Isvaran

Valberedningen kliver fram och presenterar Siri Rönnlund fr̊an CMEDT-14
som kandidat till posten som Isvaran. Siri Rönnlund berättar att hon har
suttit i KOTA och valberedningen. Fröken Rönnlund berättar att hon har
varit p̊a Åre-resan tv̊a år och att hon har planer för att öka antalet gemen-
samma aktiviteter under resan.

Mötet väljer Siri Rönnlund till Isvaran.
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7.3.3 Val av Valberedning

Valberedningen presenterar Gabriella Norman, Andrea Lundkvist och Sara
Kyrkander som kandidatgruppen till valberedningen. Gabriella Norman sä-
ger att de redan har diskuterat att Sara Kyrkander ska vara sammankallande
och ordförande. En fr̊aga kommer fr̊an publiken att om det är mot stadgarna
att Andrea Lundkvist kan vara b̊ade sekreterare och med i valberedningen.
Sander Rienberg säger att enligt stadgarna finns inget hinder för Andrea
Lundkvist för att vara med i valberedningen.

Mötet beslutar att välja alla tre kandidater till valberedningen med Sara
Kyrkander som sammankallande.

7.3.4 Val av Revisorer

Valberedningen presenterar Nina Jansson Bertheussen och Lina Welander
som kandidater till posten som revisorer. Nina Jansson Bertheussen berät-
tar att hon har suttit i styrelsen som kassör och har tillräckligt erfarenhet
om sektionens ekonomi. Nina Jansson Bertheussen berättar att hon kommer
vara kritiskt som revisor d̊a hon har suttit p̊a olika poster och vet hur peng-
arna spenderas. Lina Welander berättar att hon sitter som kassör just nu
och att hon har tidigare erfarenhet inom ekonomi som ekonomiansvarig FoF.

Mötet beslutar att välja Nina Jansson Bertheussen och Lina Welander som
revisorer för verksamhets̊aret 16/17.

8 Övriga fr̊agor

Ulrika Ottoson fr̊agar styrelsen om det finns möjlighet att sektionen inför-
skaffar en skylt där namnet p̊a alla valda personer som årets kamrat st̊ar
skrivet. En skylt likt Elektros skyltar för årets lärare och kamrat. P̊a detta
svarar Nina Jansson Bertheussen att styrelsen eller den nya styrelsen kan
undersöka om det finns möjlighet för det i den nya budgeten..

9 Publicering

Samtliga mötesmedlemmar godkänner att hela protokollet kan publiceras.

10 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer äga rum n̊agon g̊ang i maj. Mer information
om detta kommer inom kort.
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11 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 21:16.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för medicinsk teknik
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för medicinsk teknik
THS
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