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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #2
Måndagen den 29/10 2016,
17:16:15
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

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

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

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné
Jonas Stylbäck
Gabriella Norman
Malin Thunholm
Sara Kyrkander
Josefin Lindemalm

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix och Källarmästare
Studienämnsordförande
Programansvarig student
Valberedningsordförande
Näringslivsgruppens ordfö-
rande

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

Justeras:

Ulrika Helander

1 Justeras:

Jonas Stylbäck
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1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Jonas Stylbäck och Ulrika Helander väljs till justerinspersoner och juste-
ringsdatum sätts till m̊andagen den 14e november.

2 Föreg̊aende protokoll

Andrea Lundkvist läser upp det viktigaste fr̊an föreg̊aende protokoll.

3 Uppdateringar

Elin Nygren Wåhlin undrar om n̊agon vill g̊a STAD-utbildningen den 8e
och 10e november. Elin fortsätter med att berätta att hon ska träffa IsF och
RKHSK p̊a torsdag om lokalen i Flemingsberg.

Simon Mogren har gjort ekonomisk uppföljning till alla i PNS. Har man
fr̊agor p̊a det mejl man har f̊att f̊ar man gärna prata med Simon efter mötet.

Mattias Fendukly informerar om att det snart är dags för funq och p̊a-
minner alla att anmäla sig! Mattias berättar ocks̊a att Fabian som inte kan
närvara p̊a mötet meddelar att de inte behöver ha gula västerna p̊a fest
längre, vilket har tagits upp p̊a tidigare möte. Fabian hälsar ocks̊a att Roine
Hammar svarar bättre p̊a mejl.

Malin Thunholm informerar om de möten med Mats som ska h̊allas minst
en g̊ang per period.

Ulrika Ottoson ska efter mötet publicera nyhetsbrevet för november m̊anad.
Ulrika Helander berättar att det kommer fler utbytesstudenter till v̊aren och
att styrelsen jobbar p̊a att f̊a in de internationella studenterna i sektionslivet.

Josefin Lindemalm berättar att NLG har n̊agra event framför sig, det är
caselösning med GE 18e november och medtech evening den 3e februri.

Gabriella Norman berättar att hon jobbar p̊a med lärarmiddagen, där ett
datum är bestämt nu samt att hon fortsätter arbetet med att sprida sek-
tionens Dropbox till alla som vill. Om man har problem med att ladda upp
filer kam man mejla de till Gabriella, s̊a hjälper hon till.

Justeras:

Ulrika Helander

2 Justeras:

Jonas Stylbäck
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Sara Kyrkander berättar att valberedingen har haft sitt första möte inför
nästa SM. För att sprida information om de poster som väljs ska inspring
till flera årskurser göras.

4 Tolvan - viktig info

Jonas Stylbäck berättar att den 23e oktober skedde en stöld i Tolvan, det
är inte första g̊angen det har hänt och alla uppmanas att h̊alla koll p̊a sina
saker och inte lämna värdesaker framme!

P̊a torsdag (3e november) kommer ett byggföretag för att ersätta v̊ara spis-
plattor samt sätta in en fläkt ovanför. Den stora spis vi har f̊ar st̊a kvar men
f̊ar inte användas. Jonas fortsätter med att berätta att källarmästarna har
beslutat att inte köpa in nya bestick d̊a de försvinner ofta. Jonas nämner
ocks̊a att det varit incidenter där köket inte städats efter användning under
lokalbokning, därför inför Källarmästarna en straffavgift p̊a 500kr om köket
inte städas ordentligt efter användning under lokalbokning.

5 November-SM

November-SM har bestämts till den 29e november.

6 Övriga fr̊agor

Vilka f̊ar acess till funq? Jonas Stylbäck svarar att det är ordförande som
bestämmer vilka som f̊ar tillträde till funq.

7 Nästkommande möte

Måndag 5e december 17:15.

Justeras:

Ulrika Helander

3 Justeras:

Jonas Stylbäck
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8 Mötets högtidliga avslutning

Mattias Fendukly avslutar mötet klockan 18:05.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Mattias Fendukly
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ulrika Helander

4 Justeras:

Jonas Stylbäck


