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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 16.10.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Elin Nygren Wåhlin till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Andrea Lundkvist 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

Eva Bergström, blivande appendix, adjungeras av mötet.

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.
Justeras:

Ulrika Ottoson

1

Justeras:

Josefine Corné

Protokoll

1.8

Sektionen för Medicinsk Teknik

20 Oktober 2016

Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ulrika Ottoson och Josefine Corné till justeringspersoner och
justeringsdatum sätts till den 3e november.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Josefine Corné berättar att hon tillsammans med Ulrika Helander har varit
på international council på THS. Där pratade de om ändrade regler kring
vad som krävs för att få 0,2 poäng extra till utlandsstudier. Ulrika Helander har ett dokument med dessa regler om man vill läsa mer. De har även
skickat kavajerna på brodering.
Ulrika Ottoson berättar att hon har skrivit ut det senaste nyhetsbrevet och
satt upp det i Tolvan vilket har varit bra. Ulrika fortsätter med att hon ska
prata med Mats Nilsson om ifall han kan skicka ut det till studenterna.
Elin Nygren Wåhlin informerar om att invigningen av det nya huset har
varit. Hon berättar också att hon har varit på ett möte med THS ordförande, Vide Richter, för att han vill lära känna alla ordförande och sektioner.
Simon Mogren säger att han har jobbat på med ekonomin. Han har äntligen kunnat göra all bokföring sedan april. Simon berättar att det känns
helt okej men det är svårt att veta hur man ska göra på bästa sätt.
Mattias Fendukly berättar att han är invald i FFS

1

styrelse.

Jonas Stylbäck berättar att han har planerat appendix-överlämningen med
Eva Bergström.

4

Representanter från THS

Representanter från THS har tidigare kommit på sektionsmöten men nu har
det ändrats till att komma på styrelsemöten istället. Detta för att vi ska få
en närmare relation till THS och att vi kan sprida informationen till våra
medlemmar.
1

Flemingbergs Förenade Studentkår

Justeras:

Ulrika Ottoson

2

Justeras:

Josefine Corné
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Utlandsmingel i Tolvan

Mattias berättar om upplägget kring utlandsminglet. Det kommer vara fem
studenter och alumner som har studerat utomlands, de kommer ha en gemensam powerpoint med en kort presentation och sedan mycket mingel.
Simon ger förslaget att alla berättar om olika saker för att inte få höra samma sak flera gånger och att varje person bör prata ca 5 minuter för att man
ska orka lyssna på hela. Urika H, Josefine och Mattias kommer diskutera
ämnen som de olika studenterna kan prata om.

6

Ekonomisk rapport

Simon Mogren har skickat en länk till den rapport som finns. Simon berättar
om vad den innehåller och hur vi kollar det mot budgeten. Simon avslutar
med att förklara att sektionen kommer gå mer back än planerat men det
finns ingen anledning att snåla, alla bör se till att spendera de pengar som
finns under ens budget.
Simon påpekar att det är svårt att börja med bokföringen i tid när man
blir vald firmatecknre ett SM efter att man blir vald till posten.

7

Lokalansvarig i Flemingsberg

Elin säger att hon inte har pratat med de andra kårerna än om hur vi ska
göra med en lokalansvarig. IsF2 har valt en ansvarig från deras håll. Vi bör
välja en ansvarig under November-SM.

8

Styrelsemiddag

8.1

Elektro

Ulrika Ottoson informerar E-styret om halloweentema på den middag vi ska
ha den 1a november. Elin Nygren Wåhlin kommer vara festansvarig.

8.2
8.2.1

Framtida middagar
IsF och RKHSK

Ett preleminärt datum sätts till den 23e november. Ulrika Ottoson bjuder
in de andra sektionerna.
8.2.2

Kemi

Eftersom hösten börjar lida mot sitt slut bör middag med Kemistyret planers
till våren.
2

Ingenjörsektionen Flemingsberg

Justeras:

Ulrika Ottoson

3

Justeras:

Josefine Corné
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November SM

Datum för november-SM sätts till den 29e november. Styrelsen ska tills
dess skriva propositioner om posterna interntionellt ansvarig student samt
om lokalansvarig i Flemingsberg. Elin och Mattias skriver en nominering
angående fanbärare.

10

Fotografering

Eftersom de broderade kavajerna inte är klara än tas fotograferingen vid ett
senare tillfälle.

11

Övriga frågor

RKHSK

3

har haloweenfest på klubb blå, vi är varmt välkomna.

Mattias undrar om vi är intresserade av att ha stand-up komikern Aron
Flam som gäster till exempel en torsdagspub.

12

Nästkommande möte

Tisdagen den 8e november ca 19:00, efter utlandsminglet i Tolvan.

13

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 18:01.

3

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Röda Korsets högskolas studentkår

Justeras:

Ulrika Ottoson

4

Justeras:

Josefine Corné

