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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #2
Måndagen den 5/9 2016,
10:15
å Funq, Tolvan, Osquars
Backe 12, Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 10:16.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Elin Nygren Wåhlin till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Andrea Lunkvist till mötessekreterare.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Appendix

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Jonas Stylbäck

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Justeras:

Mattias Fendukly

1

Justeras:

Jonas Stylbäck
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Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Jonas Stylbäck till justeringspersoner
och justeringsdatum sätts till den 12e september.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Jonas Stylbäck informerar som källarmästare att spisen i Tolvan kommer
att tas bort i slutet av september. Källarmästarna har funderat på att sälja spisen alternativt donera den till THS och då få hyra stora/lilla gasque
för matlagning till ett reducerat pris. Detta kommer att diskuteras under
lokalrådet en 12e september som Jonas Stylbäck samt antingen Elin Nygren
Wåhlin eller Mattias Fendukly kommer att delta i. Jonas Stylbäck informerar om att han, som sittande Appendix, tillsammans med valberedningen
ska prata med de nyantagna om hur de kan söka posten Appendix till hösten.
Ulrika Ottoson ska skriva ett inlägg på facebooksidan om hur man blir
THS-medlem. Vi behöver ha en kanslifrukost, mötet ger ett förslag på att
frukosten skall hållas den 27e september 8:00 i det nya huset i Flemingsberg. Ulrika skickar ut information. Styrelsen ska hålla i en styrelsemiddag
tillsammans med elektrosektionens styrelse. Datum sätts till den 31 oktober. I budgeten som är satt för att subventionera nollegasquebiljetter för
sektionsmedlemmar finns det pengar över. Mötet bestämmer att subventionera biljetterna till faddrarna från Medicinsk teknik med 100kr.
Ulrika Helander har skickat inbjudningar till nollegasquen. Sektionen för
medicinsk teknik har en ny internationell koordinator. Ulrika ska ha ett
möte med henne i veckan för att diskutera vad vi gör för att inkludera de
internationella studenterna.
Elin Nygren Wåhlin berättar att hon har varit på möte med invigningsgruppen och att invigningen börjar ta form. Hon berättar även att vi kommer
in i kårlokalen och andra lokaler vi behöver i det nya huset i Flemingsberg.
Våra kort som fungerar på KTH Valhallavägen ska fungera.
Mattias Fendukly har varit på SLG1 -möte där de främst gick igenom ekonomin. Mattias Fendukly informerar om att ekonomin ser bättre ut än den
gjort de senaste åren.
Simon Mogren berättar att han äntligen har fixat bank-acess. Han ligger
1

skolans ledningsgrupp

Justeras:

Mattias Fendukly

2

Justeras:

Jonas Stylbäck
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lite efter med att betala fakturor och liknande nu, men är på väg att komma ikapp. Simon Mogren informerar att han har kollat igenom redovisningen
av budgeten och han ska räkna handkassan efter dagens möte. Nästa vecka borde vi få se ett resultat av den utredning av redovisning som har gjorts.
Simon Mogren fortsätter med att berätta att sektionens organisationsnummer står under namnet Sektionen för medicinsk informatik och teknik. Vi
borde ändra det till det nya namnet på utbildningen. Simon Mogren är ansvarig för att kolla över möjligheterna för att ändra det.
Andrea Lundkvist har inget att informera om.

4

September-SM

Datum bestäms till den 27e september klockan 17:17.

4.1

Val

Valberedningen tillsammans med sittande Appendix gör ett inspring till de
nyantagna om styrelseposten Apendix.
Andrea Lundkvist tar upp frågan om posten KOTA 2 ska finnas kvar. Mötet
bestämmer att vi ska diskutera frågan med de andra sektionerna vi delar
sektionslokalen Rudan3 med, alltså IsF 4 , MiT och RKHSK 5 , då det borde
vara ett gemensamt uppdrag. Ulrika Ottoson pratar med de andra sektionerna i Flemingsberg. Valberedningen behöver inte ha något förslag till posten
på september-SM.

4.2

Årets lärare

Styrelsen tillsammans med studienämnden skal utse årets lärare. I samband
med nästa PNS-möte pratar styrelsen med studienämnen om det har kommit
in några nomineringar.

5

Mottagningen

Elin Nygren Wåhlin tar upp frågan om vi skall ha någon presentation av
styrelsen för de nyantagna. Mötet bestämmer att vi har en kort presentation
för de nyantagna timmen innan september-SM.
2

Köks Trivsel-ansvarig Flemingsberg
Sektionslokal på Hälsovägen 11c, Flemingsberg
4
Ingenjörssektionen Flemingsberg
5
Röda Korsets högskolas studentkår
3

Justeras:

Mattias Fendukly
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Technology and Health

IsF har haft sin mottagning i det nya huset i Flemingsberg. Det behöver
göras en plan på hur den gemensamma sektionslokalen Rudan ska användas.
Elin Nygren Wåhlin ska imorgon tisdag, den 6e september 2016, ha ett
möte tillsammans med ordförenade i de andra sektionerna i Rudan för att
diskutera bland annat detta.

7

Övriga frågor

Från förra mötets protokoll togs det upp att NLG önskade en fullmakt att
skriva avtal under hela året vilket styrelsen inte vill ge, då det är styrelsen
som är ansvarig och vill ha koll på vilka avtal som skrivs.

8

Nästkommande möte

Nästommande möte bestäms till ett PNS-möte den 19e september klockan
17:00. Plats bestäms efter vart flest kan. Antingen i det nya huset i Flemingsberg eller i Tolvan.

9

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 11:46.

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Mattias Fendukly

4

Justeras:

Jonas Stylbäck

