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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #4
Torsdagen den 6/10 2016,
12:15
å THS café, Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 9:15.

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
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledarmot
Ledarmot

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné

1.5

Försenad ankomst

Simon Mogren skyller sin sena ankomst på att en buss är sen, han ankommer
till mötet 9:26.

1.6

Adjungeringar

Thesere Persson, elektrosektionens vice internationell sekreterare samt Eva
Bergström, Sektionen för Medicinsk Tekniks nya Appendix som kliver på
den 1a november adjungeras av mötet.
Justeras:

Mattias Fendukly
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Ulrika Helander
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Ulrika Helander till justeringspersoner
och justeringsdatum sätts till den 20e oktober.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Ulrika Ottoson berättar att det är många som kan komma på kanslifrukosten
tisdagen den 11e Oktober. Ulrika fortsätter att berätta att kontakten med
Linköpings Tekniksa Universitet har återupptagits och en middag med sektionen där medicinsk teknik ingår planeras äga rum någon gång efter vår
tentaperiod.
Josefine Corné berättar att hon, tillsammans med Ulrika Helander har kollat
upp var vi ska brodera på kavajer. Alla i styrelsen som vill få en kavaj broderad bör lämna den till Josefine eller Ulrika de närmsta dagarna. Josefine
fortsätter med att kort berätta om den höstbal på Chalmers som några av
styrelsemedlemmarna var på.
Elin Nygren Wåhlin informerar om det kårmöte hon har varit på i Flemingsberg tillsammans med RKHSK 1 och IsF2 där de tog upp att det var
stökigt i sektionslokalen samt att de grupprum som finns inte har något
bokningssystem och att en system som fungerar för flera skolor samtidigt
behöver hittas. Elin påminner också om det totala nötförbud som råder i
lokalerna i Flemingberg.
Andrea Lundkvist berättar att det har varit ett JML3 -råd där de främst
tog upp hur olika sektioner på KTH har valt att se på posten och hur sektionerna arbetar med JML.

4

Internatonell mottagning

Therese Persson berättar om Elektrosektionens internationella arbete under
året. De ska precis börja rektyrera personer till en grupp för att delta i det internationella arbetet. Tidigare har internationella studenter från Medicinsk
1

Röda Korsets högskolas studentkår
Ingenjörssektionen Flemingsberg
3
jämnlikhet, mångfald och likabehandlig
2

Justeras:

Mattias Fendukly

2

Justeras:
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Teknik fått delta i Elektrosektionens internationella mottagning. Ulrika Helander föreslår då att vi tillsammans gör internationella event under året
och att Sektionen för Medicinsk Teknik väljer en ansvarig för en internationellt ansvarig på November-SM, som tillsammans med de två ansvariga på
Elektrosektionen kan strukturera upp den grupp som skapas för att leda det
internationella arbetet för båda sektionerna tillsammans.

5

Utlandsstudie-mingel i Tolvan

Mattias Fendukly berättar att vi har planerat att ha ett event i Tolvan den
8e november för att informera och peppa studenter att studera utomlands.
Mattias frågar hur vi ska sprida information om eventet. Ulrika Ottoson
föreslår ett Facebook-evenemang och göra en poster samt att göra inspring
till alla klasser från ettan till trean och informera direkt. Simon Mogren tar
på sig att göra en poster till evenemanget. Mattias berättar att han annars
känner att han har koll på vad som ska ske och att han är ansvarig för det
som ska ordnas.

6

Fanbärare

Den sittande fanbäraren får gå på Nobel, sektionen betalar halva biljetten
till Nobelmiddagen. Styrelsen har i uppgift att lägga fram ett förslag på en
ny fanbärare till nästa år.

7

Kanslifrukost

En kanslifrukost kommer att ske den 11e oktober klockan 8:00 i Rudan 4
Elin Nygren Wåhlin handlar frukosten dagen innan och hela styrelsen ses
7.30 för att förbereda frukosten den 11e.

8

Profilkläder

8.1

Kavajer

Josefine Corné och Ulrika Helander kommer att lämna in kavajerna för brodyr. De som vill ha en kavaj broderad ska ge en kavaj till de så snart som
möjligt.

8.2

Tjocktröjor

Elin Nygren Wåhlin har tagit fram ett förslag på tjocktröjor. Det kommer
kosta drygt 3000kr om alla vill ha en. Det är osäkert om alla styrelsemedlemmar vill ha en tjocktröja och förslaget läggs på is.
4

Sektionslokal på Hälsovägen 11c, Flemingsberg

Justeras:

Mattias Fendukly
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FFS - Flemingsberg förenade studentkårer

FSS kommer att ha ett extrainsatt årsmöte och behöver där en representant
från MiT i sin styrelse. Mötet kommer att äga rum den 19e oktober Matitas
Fendukly kan representera Sektionen för Medicinsk Teknik i det fyllnadsval
som kommer att göras.

10

Övriga frågor

Elin Nygren Wåhlin föreslår att vi ska flytta vår styrelsekonversation från
Facebook till Slack. Mötet bestämmer att testa slack under en period för att
kolla om det fungerar bättre.

11

Nästkommande möte

Nästkommande möte bestämms till 20e oktober efter invigningen av det nya
huset, ca 16.00.

12

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 10:44.

Vid protokollet
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