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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS# 3
Tisdagen den 2/2 2015, 17:00
Tolvan, Osquars Backe 12, KTH
Campus

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens vice ordförande Evelina Adolfsson öppnar mötet klockan 17:15.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Evelina Adolfsson som mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Fatemeh Amiri som sekreterare.

1.4 Närvaro

Evelina Adolfsson
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Elin Nygren Wåhlin
Josefine Corné
Jonas Stylbäck
Jennie Andersson
Ulrika Ottoson
Niels Agerskov
Michael Näsström
Simon Andersson
Rebecka Hall

Vice Ordförande
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Valnämndens Ordf
Appendix
FøF
Sn̊al FøF
Ordf för Näringslivsgruppen
Klubbmästare
Idrottsnämndsordförande
Studienämdsordförande

1.5 Försenad ankomst

Fabian Lundberg, Niels Agerskov och Simon Andersson är försenad.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungering.
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1.7 Godkännande av dagordning

Evelina Adolfsson ändrar dagordningens numret till PNS3 istället för PNS4.
Mötet godkänner dagordningen med dess ändringar.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Rebecka Hall och Michael Näsström.
Justeringsdatumet bestäms till 16:e februari.

2 Föreg̊aende protokoll

Fatemeh Amiri ger en sammanfattning över det föreg̊aende protokollet.

3 Uppdateringar

Jennie Andersson och Ulrika Ottosson har haft möte med mottagninssam-
ordnare. Ett event med namnet Fadderpub har skapats för de som är in-
tressearade av att bli fadder under mottagningen 2016. Michael Näsström
föresl̊ar att Foder kan ha en kontaktperson till PR för att underlätta kom-
munikationen.
Evelina Adolfsson fr̊agar om FøF har haft n̊agon diskussion ang̊aende in-
blandning av högskoleingenjörerna under mottagningen. Ulrika Ottoson be-
svarar fr̊agan att FøF har haft ett möte med högskoleingenjörssektionen i
Haninge om att engagera högskoleingenjörerna i mottagningen. Det har även
diskuterats att en del av mottagningen ska h̊allas i Haninge. Denna diskus-
sion togs även upp under mötet med mottagningsansvarige.

Rebecka Hall berättar om sina sista dagar som studienämndsordförande och
att allting ska ordnas för överlämning till nästa ordförande. Rebecka Hall
har haft en diskussion med Mats Nilsson, programansvarig för Medicinsk
Teknik, ang̊aende omplacering av mattekurserna under utbildningen, men
ingenting är bestämt ännu.

Jonas Stylbäck kunde inte vara närvarande vid Ettans r̊ads första möte p̊a
grund av att han var bortrest till Åre.

Josefine Corné berättar om att valberedningsgruppen h̊aller p̊a att planera
för Val-SM och att det ska vara en Valpub istället för Valmässa i̊ar.

Fabian Lundberg kommer skriva nyhetsbrevet för februari och kommer där-
för skicka ett mejl till alla nämnder för att f̊a input till till detta. Styrelsen
kommer arrangera en brunch till medlemmarna Lördag den 13:e februari kl
11-14 i Tolvan.

Simon Andersson informerar om innebandyn som äger rum den 19:e eller
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den 20:e februari.

Niels Agerskov informerar om kommande event som NLG har arrangerat,
t.ex. MedTechEvening som kommer äga rum den 6:e april.

4 JML-plan

Elin Nygren Wåhlin berättar att THS nyligen skrivit en JML-policy som
gäller alla sektioner p̊a KTH. En egen JML-plan p̊a sektioinsniv̊a kan inne-
h̊alla sm̊a dataljer som händer p̊a en sektion och därför vill styrelsen skriva
en JML-plan för MiT. Närvaro vid mötet delas upp i tv̊a grupper best̊aende
av ungefär 8 personer i varje grupp. I varje grupp berättar gruppmedlem-
marna om hur JML genomförs i olika nämnder och omr̊aden. Efter ungefär
en halvtimmes diskussion berättar grupperna om olika åsikter och förslag för
att kunna genomföra JML i varje nämnd. Förslag p̊a JML som diskuteras
under mötet är bland annat:

• Att kontakta Kanliset i god tid innan mottagningen för att f̊a tillräck-
ligt med information om det finns n̊agon funktionsnedsatt bland de
nyantagn.

• Att arrangera olika typer av sportaktiviteter.

• Att informera p̊a engelska vid företagsevent.

• Att det ska vara jämställt när det gäller matpreferenser; alla ska f̊a
lika bra mat.

• Att dricka alkohol ej bör vara en anledning för att närvara vid en fest.

5 HIng-Vad tycker vi?

Evelina Adolfsson berätttar att en ny sektion kommer startas i nya huset i
Flemingsberg. Den nya sektionen kommer best̊a av högskoleingenjörer i Data
och Elektro i Haninge. Haningesektionen har begärt att högskoleingenjörer
i medicinsk teknik ska tillhöra den nya sektionen istället för MiT. En öppen
workshop har arrangerats av styrelsen och högskoleingenjörerna i Haninge
för att diskutera om sektionernas utformning i det nya huset. Workshopen
äger rum den 9:e februari. Evelina Adolfsson säger att engligt THS kommer
inte beslutet att högskoleingenjörerna kommer tillhöra den nya sektionen
p̊averka MiT som sektion. Michael Näsström föresl̊ar att MiT som sektionen
som b̊ade har civilingenjörer och högskoleingenjörer borde visa vad MiT har
att erbjuda för högskoleingenjörer, t.ex. att delta i NLG-event.
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6 Övriga fr̊agor

Närvarande vid mötet har inga övriga fr̊agor.

7 Nästkommande möte

Nästa kommande möte kommer vara den 5:e april.

8 Mötets högtidliga avslutning

Vice ordförande Evelina Adolfsson avslutar mötet klockan 18:14.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Evelina Adolfsson
ViseOrdförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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