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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #7
Torsdagen den 24/11 2016,
15:15 å Tolvan

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 15:15.

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

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné
Eva Bergström

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledarmot
Ledarmot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst

1.6 Adjungeringar

Delar av Konglig Elektrosektionens styrelse adjungeras av mötet.

Justeras:

Ulrika Helander

1 Justeras:

Mattias Fendukly
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1.7 Godkännande av dagordning

Elin Nygren Wåhlin ger förslaget att flytta punkt 9, besök av E-styret, till
punkt 2. Styrelsen h̊aller med om förslaget och godkänner dagordningen med
ändringen.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Ulrika Helander till justeringspersoner
och justeringsdatum sätts till den 8e december.

2 Besök fr̊an E-styret

E-styrets representanter berättar vad som har har hänt p̊a deras SM och
berättar att de vill dela kostnaderna för ett nytt foosballbord. Det vi har
nu ska ersättas och elektros styrelse undrar om vi vill vara med och dela p̊a
kostnaderna, som totalt inte borde överstiga 15 000kr. Styrelsen beslutar att
rösta igenom förslaget att ta ca 7 500 kr fr̊an medlemsaktiviteter och lägga
p̊a ett nytt foosballbord till Tolvan.

3 Föreg̊aende protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föreg̊aende protokoll.

4 Uppdateringar

Simon Mogren berättar att han har pratat med Joel, Elektrosektionens vice
ordförande, om s̊angboken och hur den ska disponeras, kommer mer under
en egen punkt. Simon fortsätter att berätta att han har massa bokföring att
göra. För att avsluta berättar Simon att han, tillsammans med Mattias, har
skrivit klart propositionerna.

Ulrika Helander har inte gjort s̊a mycket sen det senaste mötet men planerar
att efter mötet beställa en födelsedagst̊arta till sektionen. Mötet väljer att
sektionens medlemmar ska f̊a avnjuta denna t̊arta p̊a November-SM.

Josefine berättar att hon och Ulrika Helander har varit p̊a möte med den
internationellt ansvariga p̊a THS och f̊att tips inför en internationell mot-
tagning p̊a sektionen.

Elin Nygren Wåhlin har haft möte med Elektros ordförande kring att sl̊a
ihop sektionerna. Det är inget som styrelsen kan bestämma, men Elin vill
gärna ha åsikter fr̊an styrelsen för att kunna börja fundera över saken. Elin
fortsätter med att berätta att hon har börjat med utvecklingssamtal med
alla styrelsemedlemmar.

Justeras:

Ulrika Helander

2 Justeras:

Mattias Fendukly
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Mattias Fendukly berättar även han att propositionerna är färdigskrivna.
Mattias fortsätter med att berätta att han har varit p̊a FFS1 styrelsemöte
där de pratade om att ha en gemensam k̊arlokal för alla k̊arer/sektioner i
Flemingsberg.

5 Representanter fr̊an THS

Ingen THS-närvarar vid mötet.

6 Styrelsemiddag

6.1 IsF och RKHSK

Styrelsens gemensamma bild är att det var en riktigt lyckad middag! Det
var bra stämning och trevligt. Flera kände att det var en bättre fördelning
av arbetet den här g̊angen.

7 Nyhetsbrevet

Ulrika Ottoson berättar att Simon har kommit med en idé om hur man
kan förbättra nyhetsbrevet. Simon fortsätter att berätta hur programmet
han föresl̊ar att vi ska arbeta i fungerar och varför det skulle göra v̊art
nyhetsbrev ännu bättre. Styrelsen bestämmer att om Ulrika vill testa s̊a kör
vi!

8 S̊angböckerna

Källargillet vill köpa s̊angböckerna p̊a avbetalning berättar Simon. Han be-
rättar om den betalningsplan som är föreslagen samt konstaterar att det
verkar vara en bra idé.

9 Ekonomimöte med E-stryret

Simon fortsätter att prata om ekonomin och säger att han gärna vill ha
ett möte med Elektrosektionens styrelse för att i förväg kunna planera inför
utgifter för gemensamma aktiviteter. Detta möte tas up nu för att vara klart
innan Elektro godkänner sin budget för 2017 den 12e december.

10 Cykeln

Fr̊agan om vi vill dela p̊a kostnaderna för Elektrosektionens bil, cykeln, har
kommit upp. Styrelsen föresl̊ar att det här tas upp p̊a det möte Simon ska
ha med E-styret kommande vecka.

1Flemingsbergs Förenade Studentk̊ar

Justeras:

Ulrika Helander

3 Justeras:

Mattias Fendukly
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11 November-SM

Styrelsen väljer att ställa sig bakom den motion som SNO har skickats in
tillsammans med n̊agra tilläggsyrkanden.

Styrelsen läser igenom och godkänner de propositioner som vi har lagt fram
till SM.

12 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

13 Nästkommande möte

Nästa CNS-möte blir i januari, ett exakt datum bestäms senare d̊a schemat
för v̊aren inte är klart än.

14 Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 16.58.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ulrika Helander

4 Justeras:

Mattias Fendukly


