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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #2
Tisdagen den 27/9 2016, 17:17
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande Elin Nygren Wåhlin klockan 17:22.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande ordförande Elin Nygren Wåhlin väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Andrea Lundkvist väljs till sekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Gabriella Norman och Didrik Nimander till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Röstlängden bestäms efter den lista alla röstberättigade har skrivit upp sig
p̊a för att hämta ut ett röstkort till 37 röstberättigade personer.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Gabriella Norman och Jonas Stylbäck väljs till justeringspersoner av mötet
och justeringsdatum sätts till 18 oktober.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet väljer att godkänna dagordningen i sin helhet.

1.8 Adjungeringar

Elektrosektionen och icke k̊armedlemmar adjungerar mötet.
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2 Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Simon Mogren, sektionens kassör, informerar om att föreg̊aende mandatperi-
ods revisionsberättelse inte är klar än. Detta gör att fr̊agan om ansvarsfrihet
kommer att tas upp p̊a nästkommande sektionsmöte istället för detta SM,
där det tagits upp tidigare år.

Elin Nygren Wåhlin berättar att delar av styrelsen har varit p̊a nollegas-
que i Lund p̊a E-sektionen, som best̊ar av Elektro- och medicinsk teknik,
och representerat sektionen för Medicinsk Teknik p̊a KTH.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Fabian Lundberg berättar att det är torsdagspub nu p̊a torsdag, den 29
september. Fabian fortsätter med att berätta att det är en tentapub efter
tentorna i oktober som vanligt. Till sist uppmanar Fabian alla som vill ha
mer information om kommande evenemang att gilla programr̊adet p̊a face-
book där löpande information ges.

Gabriella Norman, studienämnsordförande, berättar att det är pluggfika un-
der tentaperioden där studenter p̊a Medicisk teknik kan hjälpa varandra att
plugga och studienämden bjuder p̊a fika. Gabriella fortsätter med att berät-
ta att studienämnden har tv̊a representanter fr̊an ettan.

Jonas Stylbäck, sektionens källarmästare, berättar att ingen matlagnings-
utrustning utöver tv̊a kokplattor f̊ar finnas i sektionslokalerna. Detta för att
lokalerna inte är dimensionerade för matlagning och det finns en brandfara.
Senast den 30e september ska sektionen, tillsammans med Elektrosektionen
som Tolvan delas med, ha skickat en plan för hur spisarna ska tas bort till
KTH. För att lösa det problem med matlagning som kommer att uppst̊a
jobbar THS p̊a sänka priserna för att hyra deras lokaler för matlagning.
Jonas berättar att det finns en l̊angsiktig plan fr̊an KTH om att det ska
utrusta nya lokaler för matlagning för att sektionerna ska kunna använda
dessa. Terese Karlsson informerar om att Indek har en spis som de hyr under
mottagningen och undrar om det finns en mölighet att kopiera den idéen och
d̊a laga mat i spisen utomhus under framtida mottagningar.

3.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen fr̊an k̊aren är närvarande under mötet.
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3.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande under mötet.

4 Årets lärare

Elin Nygren Wåhlin berättar att varje sektion nominerar en lärare till årets
lärare fr̊an sektionen till THS, där THS sedan väljer en av de nominerde
fr̊an sektionerna till årets lärare p̊a KTH. Gabriella Norman berättar att
sektionen för medicinsk teknik nominerar Peter Sillén till årets lärare, samt
läser upp den motivering som finns.

Sektionen väljer att godta den nominering som finns och väljer Peter Sillén
till årets lärare fr̊an sektionen för medicinsk teknik.

5 Val

5.1 Val av Appendix - Ettans post

Tre stycken kandidater fr̊an CMEDT-16 har anmält sitt intresse för et-
tans post. En fjärde kandidat anmäler sitt intresse p̊a mötet. De sökande
är: Johanna Jacobsson, Eva Bergström, Max Kim och Mild Kadeepisarn.
Valnämnden, best̊aende av Sara Kyrkander, Gabriella Norman och Andrea
Lundkvist, presenterar sig för att sedan presentera de sökande till posten.
Sara Kyrkandet ställer fr̊agor till kandidaterna en i taget, sedan f̊ar reste-
rande ställa sina fr̊agor till kandidaterna.

Jonas Stylbäck tar kandidaterna till funqrummet d̊a valet p̊abörjas. Valet
utförs genom att röstberättigade vid mötet skriver namnet p̊a en av de fyra
kandidaterna p̊a en lapp. Rösträknarna räknar rösterna och berättar att en
kandidat har f̊att absolut majoritet. Rösträknarna Gabriella Norman och
Didrik Nimander meddelar att mötesrösterna beslutar

att sektionens nya Appendix är Eva Bergström.

Emma Danell Lindström fr̊agar om man som vald Appendix kan söka en
ny post i styrelsen under Val-SM och d̊a sitta p̊a tv̊a poster i styrelsen. Elin
Nygren Wåhlin svarar att det g̊ar bra.

5.2 Val av KOTA

Elin Nygren Wåhlin berättar att vi har ett nytt hus i Flemingsberg där vi
har en gemensam sektionslokal tillsammans med IsF 1 och RKHSK 2. Sty-
relsen föresl̊ar därför att vakantsätta posten KOTA tills ett samarbete med

1Ingenjörssektionen Flemingsberg
2Röda Korsets högskolas studentk̊ar
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de andra sektionerna finns. Mötet väljer följa styelsens förslag, allts̊a

att vakantsätta posten KOTA.

6 Nya huset: Technology and or for Health

Elin Nygren Wåhlin berättar att styrelsen tillsammans med ISFs och RK-
HSKs styrelser försöker komma fram till en gemensam lösning för den gemen-
samma k̊arlokalen. Det kommer att vara en invigning av det nya huset den
20e oktober klockan 13. Det kommer att h̊allas tal och besökarna kommer
att f̊a se den verksamhet som bedrivs i huset, bland annat mycket forskning.
Alla sektionsmedlemmar f̊ar gärna komma p̊a invigningningen!

6.1 FISQ

Elin Nygren Wåhlin berättar att FISQ är namnet p̊a det klubbmästeri som
finns i sektionslokalen Rudan i Flemingsberg. Alla medlemmar f̊ar söka till
klubbmästeriet, det finns en lista p̊a plan fyra i huset i Flemingsberg med
mer information. Elin säger att om man vill vara lokalansvarig för Rudan
f̊ar man gärna höra av sig till Elin.

7 Övriga fr̊agor

Ingen mötesnärvarande önskar ställa en fr̊aga.

8 Publicering

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a hemsidan i sin helhet.

9 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att ske i november. Ett exakt datum är inte
satt än. Mer information kommer.
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10 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet 18:44.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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