Protokoll

Sektionen för Medicinsk Teknik 22 September 2016

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #3
Torsdagen den 22/9 2016,
12:15
å Funq, Tolvan, Osquars
Backe 12, Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 12:16.

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
Ledarmot
Ledarmot
Appendix

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

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Gabriella Norman, studienämnsordförande, adjungerar mötet.
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Jonas Stylbäck till justeringspersoner
och justeringsdatum sätts till den 6e oktober.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Jonas Stylbäck informerar om att det har varit lokalråd. Han kommer berätta mer under övriga frågor.
Simon Mogren berättar att han har fått tillgång till den första i stort sätt
färdiga bokföringen. Styrelsen kan snart kolla igenom den och se vilket resultat vi gjorde förra året.
Mattias Fendukly berättar att det har varit PNS-möte där det bland annat togs upp att PNS borde ha fler möten.
Elin Nygren Wåhlin har varit på möte med RKHSK 1 och IsF2 ordförande
samt ledningsgrupper från både STH och Röda Korset. Planen är att det
ska vara återkommande möten för att hålla en bra kontakt mellan skolorna
och sektionerna.

4

September-SM

4.1

Årets lärare

Gabriella Norman berättar vilka de nominerade lärarna är och läser upp
deras nomineringar. Mötet röstar igenom Peter Sillén till årets lärare från
sektionen.
Frågan om vilka som har vunnit årets lärare tidigare från sektionen kommer
upp och mötet bestämmer att om det inte redan finns en lista över vilken
lärare som har vunnit vilket år ska en sådan lista göras.
1
2

Röda Korsets högskolas studentkår
Ingenjörssektionen Flemingsberg
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Appendix

Ettan har informerats om att de kan söka posten Appendix och hur de går
tillväga för att göra det.

4.3

KOTA

Eftersom det i reglementet står att posten ska väljas på SM 2 bör vi ta upp
posten på nästa sektionsmöte. Vi kan, och bör, välja att vakantsätta posten
då vi har ett nytt hus och inte vet vad posten har för uppgifter.

5

Internationell mottagning

Ulrika Helander som är ansvarig för internationella studenter på programmet
berättar att hon har haft ett möte med den nya intrnationella koordinatorn.
Vi har i år fler internationella studenter än vi har haft på Medicisk Teknik
tidigare år. Koordinatorn tycker att sektionen borde ha en mottagning för de
internationella studenterna, detta kommer gynna inte bara de utan även oss
andra i sektionen. Ett förslag är att vi har den internationella mottagningen
tillsammans med ekektroprogrammet.

6

Fullmakt NLG

Eftersom det bara är ett avtal kvar att skriva på i nuläget är det kanske inte
längre en önskan att få en fullmakt. Mattias Fendukly kollar med Näringslivsgruppens ordförande.

7

Kanslifrukost

Det ska vara en kanslifrukost i Flemingsberg tisdagen den 27e september.
Sista dagen att anmäla sig är imorgon, den 23e september, och än så länge
har endast en person svarat att hen kan komma. Om inga fler kan komma
ställs frukosten in.

8

Lära känna CNS

Klockan 16 på tisdagen den 27e september, timmen innan sektionsmötet, har
ettan en möjlighet att lära känna styrelsen. Det kommer vara en presentation
och ett quiz.

9

Övriga frågor

Mattias Fendukly berättar att han har blivit kontaktad av Ellinor Lindholm
om ett projekt hon har hållt under året. Ellinor önskar att vi sprider information om att projektet finns för att studenter på vår sektion skall kunna
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söka till projektet i framtiden.
Ulrika Ottoson berättar att studienämnden vill ha mer pengar än de har
eskat för året. Simon Mogren svarar att styrelsen kan kolla närmare på det
när vi kollar igenom förra årets budget och resultat för att se vad det finns
för möjligheter.
Jonas Stylbäck, som tidigare har informerat om att spisen ska bort senast
den 30e september, önskar att frågan kommer upp under styrelsen informerarpå sektionsmötet och att frågan inte ska hållas öppen för diskussion.
Elin Nygren Wåhlin påminner om att det är filminspelning efter sektionsmötet och att vi ska ta med oss rekvisita.

10

Nästkommande möte

Mästkommande möte bestämms till ett frukostmöte på THS cafe torsdagen
den 6e oktober klockan 9:00.

11

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 13:15.

Vid protokollet
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