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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 17:15.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Elin Nygren Wåhlin till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Andrea Lundkvist till mötessektreterare.

1.4

Närvaro
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

Elin Nygren Wåhlin
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné
Jonas Stylbäck

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Justeras:

Josefine Corné
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Justeras:

Ulrika Helander
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Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ulrika Helander och Josefine Corné som justerare. Justeringsdatumet bestämts till 2:a juni.

2

Föregående protokoll

Inget föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Simon Mogren berättar att han gjort en budget för det kommande versamhetsåret. Han fortsätter med att ekonomin för sektionen tidigare år är svår
att förstå och bokföringen ofullständig. I budgeten är det budgeterat att få
hjälp med detta.
Jonas Stylbäck berättar att han har kollat på hur man kan utveckla Appendixposten. Har skickat ut frågor till andra sektioner på KTH om hur
ettans post funkar hos dem. Jonas ska vara klar med en ett förslag till utveckling av posten i augusti.
Ulrika Ottoson har inte haft någon överlämning än men hon känner att
hon har koll än så länge och att överlämningen kommer att ske senare.
Elin Nygren Wåhlin berättar att hon sitter i arbetsgruppen för det nya
huset i Flemingsberg. Elin berättar att det kommer vara en invigning av
huset den 20:e oktober men att huset kommer att användas tidigare. Elin
Nygren Wåhlin sitter också i strategiska rådet i sin post som ordförande.
På det senaste mötet diskuterades främst STH:s ekonimi. Har varit på möte
med ISF och Röda korset, vi kommer tillsammans dela på sektionslokalen
i det nya huset i Flemingsberg. Mötet handlade främst om klubbmästeriet. Elin Nygren Wåhlin har varit på OR och MR där mottagningsreglerna
röstades igenom. Elin påminner om att styrelsen är ytterst ansvarig för mottagningen.

4
4.1

Maj-SM
Budget

Simon Mogren presenterar det budgetförslag han gjort och vissa förändringar görs. Simon Mogren kommenterar att det är sammanställningen av
budgeten som kommer röstas igenom under Maj-SM men att ett till blad
med detaljbudget kommer att finnas för intresserade att läsa.
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Josefine Corné
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Verksamhetsplan

Simon Mogren påpekar att det saknas uppdrag i verksamhetsplanen, det
finns bara visioner i den. Elin Nygren Wåhlin ger förslaget att uppdragen
ska vara övergripande för alla mål istället för ett uppdrag för varje delmål.
Simon Mogren kommer med idéen att vi har en sida för stategi och en sida
för uppdrag för det kommande verksamhetsåret. Uppdrag för det kommande
verksamhetsåret sätts.

4.3

Årets lärare

Elin Nygren Wåhlin meddelar att ämnet kommer tas upp under ett CNS i
höst istället.

5
5.1

Utvärdering överlämning
Överlämningshandlingar

Josefine Corné tycker att det var bra att överlämningen var på campus och
att den var under endast en dag. Jonas Stylbäck fyller i att det var en bra
kombination av utbildning och teambuilding.

6

Mottagningen

Elin Nygren Wåhlin berättar att den grillning som tidigare varit efter uppstarten i stadshuset inte kommer ske för att uppstarten är senarelagd. Ett
förslag är att en grillning eller picknick kommer att ske innan stadshuset
istället. Elin Nygren Wåhlin berättar att styrelsen kommer att hålla i några
aktiviteter och synas under mottagningen.

7
7.1

Övriga frågor
Marknadsföring

Josefine Corné och Ulrika Helander tar på sig ansvaret att beställa tröjor till
styrelsen innan mottagningen börjar. Ulrika Ottoson undersöker kostnader
för att trycka klistermärken med sektionens logga.

7.2

Rabatt hos Bullens

Ulrika Ottoson berättar att man i några andra sektioner får 10 procent
rabatt av att vara THS-medlem när man handlar på cafét. Ulrika Ottoson
mejlar till cafét och undersöker om vi kan få det och vad som krävs i gengäld.
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NLG teckna avtal

Näringslivsgruppens ordförande önskar få en fullmakt att teckna avtal med
företag under helaåret i jämförelse med en fullmakt som bara gäller MedTechevening som det varit tidigare.

8

Nästkommande möte

Styrelsen ses tisdagen den 24:e maj vid Maj-SM klockan 16.00. Nästkommande möte bestäms via sociala medier och kommer att bli till hösten.

9

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet 20.09.

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Josefine Corné
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Justeras:

Ulrika Helander

