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Måndagen den 19/9 2016,
17:16:15
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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mattias Fendukly, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 17:32.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Mattias Fendukly till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Andrea Lundkvist till mötessekreterare.

1.4

Närvaro
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix och Källarmästare
Studienämnsordförande
Idrottsnämnsordförande
Programansvarig student
Källarmästare

Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné
Jonas Stylbäck
Gabriella Norman
Simon Andersson
Malin Thunholm
Fabian Lundberg

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Lejla Delilovic adjungerar mötet.
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Josefine Corné och Malin Thunholm väljs till justerinspersoner och justeringsdatum sätts till måndagen den 3e oktober.

2

Föregående protokoll

Ingen information från föregående protokoll läses upp då det saknar relevans.

3

Uppdateringar

Jonas Stylbäck, sektionens källarmästare, berättar att det har varit lokalrådsmöte. På mötet har det informerats om att ingen matlagningsutrustning
utöver två kokplattor får finnas i sektionslokalerna. Detta för att lokalerna
inte är dimensionerade för matlagning och att det finns en brandfara. Senast den 30e september ska sektionen, tillsammans med Elektrosektionen
som Tolvan delas med, ha skickat en plan till KTH för hur spisarna ska tas
bort. För att lösa det problem med matlagning som kommer att uppstå jobbar THS med att sänka priserna för att hyra deras lokaler för matlagning.
Jonas berättar att det finns en långsiktig plan från KTH om att det ska
utrusta nya lokaler för matlagning för att sektionerna ska kunna använda
dessa. Jonas Stylbäck fortsätter med att informera om att en rektyrering till
källargillet har påbörjats och att det ska bli tydligare uppgifter för källarnissarna för att hålla tolvan i ett finare skick än den varit under föregående
läsår.
Fabian Lundberg berättar att det under mottagningen har varit många alkoholevent. Detta gör att PR just nu har gott om pengar vilket bådar gott
inför vårbalen. Fabian fortsätter med att informera om att det har kommit
nya regler från KTH gällande fester. Det måste under alla alkoholevent finnas en festansvarig som har väst på sig. Roine Hammar är säkerhetsansvarig
på KTH, han kommer vara svår att få tag i framöver vilket gör att det kommer vara svårt att få tillstånd att ha bland annat tentapubar eftersom det
kräver ett tillstånd från Roine.
Simon Andersson berättar att det har gått bra under de event som idrottsnämnden har hållt under mottagningen. Det har varit event för bara de
nyantagna på medicinsk teknik, tillsammns med elektro och kemi.
Malin Thunholm berättar att det är nya spår inom masterinriktningen medicinsk teknik på gång. De finns möjlighet att prova dem redan i höst och
de ska vara helt klara till hösten 2017. Detta görs för att det ska bli lättare
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att välja ett tydligt spår inom medicinsk teknik och då få en smalare spets
på sin utbildning, då medicinsk teknik är ett väldigt brett ämne.
Lejla Delilovic som representerar näringlivsgruppen berättar att det är ett
studiebesök nu på onsdag, den 21 september. Det är hos ett nytt företag,
Hotswap, och i stort sätt alla platser är bokade.
Gabriella Norman som är studienämndsordförande berättar att det har valts
ettor till studienämnden. Gabriella fortsätter med att berätta att hon har
gjort en lista över studenter som är intresserade av att vara assistenter i
olika kurser inom programmet. Listan ska skickas till Mats Nilson. Gabriella avslutar med att säga att KTHs ledning har diskuterat om det skulle
vara bra att minska antalet program på KTH och istället göra spår inom
programmen efter ungefär ett år.
Simon Mogren berättar att det finns ett nytt dokument för utläggsredovisning. Dokumentet finns att hitta i sektionens gemensamma Dropbox.
Ulrika Helander som är ansvarig för internationella studenter på programmet
berättar att hon har haft ett möte med den nya internationella 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 internationella studenterna utan även oss andra i sektionen. Ett förslag är att vi har
den internationella mottagningen tillsammans med elektroprogrammet.

4

September-SM

Ett inspring till ettan kommer att ske torsdagen den 22a september. Det
kommer handla om september-SM samt att de som är intresserade av vad
styrelsen gör kan komma en timme tidigare till sektionsmötet för en presentation.

5

Mottagningen

Jonas Stylbäck ber alla att städa efter sig efter mottagningen t.ex. junk har
varit väldigt stökigt.
NLG 1 hade ett företagsevent med Philips under mottagningen vilket gick
bra. En fundering som kommer upp är hur vi gör med högskoleingenjörerna
till hösten med företagsevent eftersom de inte längre är en del av vår sektion.
1
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Nya huset: Technology and or for Health

Det är invigningning av det nya huset i Flemingsberg den 20e oktober. Alla
som är med i PNS får gärna komma. De sektioner som delar på den nya
sektionslokalen i Flemngsberg, MiT 2 IsF3 och RKHSK4 behöver ha ett
möte för att diskutera hur vi ska dela på sektionslokalen på bästa sätt.

7

Övriga frågor

Mattias Fendukly ber alla att skicka in större punkter som behöver tas upp
innan mötet, så de får en egen punkt och inte behöver tas under uppdateringar.
Fabian Lundberg föreslår att PNS ska ha fler möten då det är där all
aktivitet i sektionen faktiskt händer, eftersom sektionen har en strategisk
styrelse. Förslagsvis har PNS ett möte i månaden, vilket alla håller med om
vore bra.

8

Nästkommande möte

Nästkommande möte bestäms till veckan efter tentaperioden, förslagsvis den
1a november, men datumet är inte bestämt.

9

Mötets högtidliga avslutning

Mattias Fendukly avlutar mötet klockan 18:46.
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