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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande Elin Nygren Wåhlin klockan 17:15.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande ordförande Elin Nygren Wåhlin väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Andrea Lundkvist väljs till sekreterare.

1.4

Val av rösträknare

Didrik Nimander och Fabian Lundberg väljs till rösträknare.

1.5

Justering av röstlängd

Med hjälp av röstkort bestäms röstlängden till 18 st röstberättigade medlemmar.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Fabian Lundberg och Lina Welander väljs till justeringspersoner. Justeringsdatum sätts till 3 veckor efter mötet, den 14 juni.

1.7

Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.

1.8

Adjungeringar

Elektrosektionen och THS centralt adjungerar mötet.
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Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3

Rapporter

3.1

Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande Elin Nygren Wåhlin berättar att det nya huset i Flemingsberg
har invigning den 20 oktober men att lokalerna kommer att användas tidigare för undervisning. Ett samarbete med Röda Korsets högskola och Ingenjörssektionen Flemingsberg har påbörjats.
Elin Nygren Wåhlin berättar att det inte längre är tillåtet att laga mat i
sektionslokalerna och att spisen i Tolvan 1 måste tas bort innan sommaren.

3.2

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Sångbokskommittén, SBK, informerar att sångboken är klar. En releasefest
kommer att äga rum i samband med tentapuben den 10e juni.

3.3

Frågor till kåren och kåren informerar

Lennart Kjellman, ansvarig för utbildningsfrågor på THS berättar att ett
alumnievent kommer äga rum på nymble den 11e juni. Lennart Kjellman
berättar också om ett JML2 -pris där studenter kan nominera andra studenter. Mer information kommer till sektionens JML-ansvariga student. THS
har skickat ut en utbildningsenkät till samtliga studenter som MiTs studenter ombeds fylla i.

3.4

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet närvarande under mötet.

4

Val

4.1

Val av firmatecknare

Styrelsen ger förlsaget att sittande ordförande, Elin Nygren Wåhlin (MiT11), och sittande kassör, Simon Mogren (MiT-15), ska väljas till firmatecknare var för sig. Då ingen har synpunkter väljer mötet att gå till beslut och
väljer Elin Nygren Wåhlin och Simon Mogren var för sig till firmatecknare
för Sektionen för Medicinsk Tekink.
1
2

Sektionslokalen på Osquars Backe 12
Jämlikhet, mångfald och likabehandling
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Val av defibrillator

Valberedningen ger förslag om Evgenija Kravchenko (MiT-15) som defibillator för nästkommande termin. Kravchenko själv kunde tyvärr inte närvara
vid mötet men Sara Kyrkander, representat från valberedningen, berättar
att Evgenija ser fram emot uppdraget. Då ingen har övriga synpunkter går
mötet till beslut och mötet väljer Evgenija Kravchenko till defibillatior.

5

Verksamhetsplan

Ordförande Elin Nygren Wåhlin berättar om verksamhetsplanen som styrts
upp sen överlämningsdagen. En kort diskussion kring om det ska tydliggöras
vilket utskott som ska göra vilka uppdrag under verksamhetsåret i verksamhetsplanen. Nina Jansson Bertheussen yrkar på att för tydlighetens skull
lägga till att det är studienämnden som ska utföra uppdrag 1.3-1.5. Nina
Jansson Bertheussen yrkar även på att för tydlighetens skull lägga till att
näringslivsgruppen tillsammans med styrelsen ska ansvara för uppdrag 1.7.
Anna Larsson yrkar på en punkt under framtid som ser över masterspåren.
Mötet går till beslut och beslutar att anta verksamhetsplanen med ändringarna att ett tydliggörande ska göras under 1.3-1.5 och 1.7 samt ett tilläg om
ett uppdrag som ser över masterspår.

6

Budget

Simon Mogren har en genomgång av budgeten. Anna Larsson anser att
Närlingslivsgrppens budget ska minskas. De bör betala resan till olika event
själva så som resten av sektionen gör. Nina Jansson Bertheussen yrkar på
minskning av näringslivsgruppens budget. Styrelsen lägger fram en ny budget där Näringslivsgruppens budget sänks från 30 000 kr till 26 0000 kr,
sektionens lokaler får en ökad budget med 4000 kr och en budgetpost om
korvgrillning eller annan aktivitet under mottagningens första dag på 4000
kr läggs till. Anna Larsson yrkar på större minskning i Näringslivsgruppens
budget, gruppen ska få 20 000 kr totalt. Mötet går till beslut och väljer att
minska Näringslivsgruppens budget till 20 000 kr. Jonas Stylbäck reserverar
sig mot beslutet. Mötet går till beslut för hela budgeten med de ändringar
som har gjorts, budgeten röstas igenom i sin helhet med de ändringar som
har gjorts.

7

Övriga frågor

Ingen mötesnärvarande önskar ställa en fråga.

8

Publicering

Samtliga mötesnärvarande går med på en publicering av mötesprotokollet.
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Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer hållas i slutet av september, efter mottagningen. Ett datum är ej fastställt än.

10

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Elin Nygren Wåhlin avslutar verksamhetsårets första SM klockan 18:45.

Vid protokollet
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