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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #3
Tisdagen den 29/11 2016, 17:17
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande Elin Nygren Wåhlin klockan 17:18.

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 Josefine Corné och Siri Rönnlund till rösträknare.

1.5

Justering av röstlängd

Röstlängden bestäms efter den lista alla röstberättigade har skrivit upp sig
på för att hämta ut ett röstkort till 34 röstberättigade personer.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Mattias Fendukly och Jonas Stylbäck väljs till justeringspersoner av mötet
och justeringsdatum sätts till 20:e december.

1.7

Godkännande av dagordning

Mötet väljer att godkänna dagordningen i sin helhet.

1.8

Adjungeringar

Elektrosektionen och icke kårmedlemmar adjungerar mötet.

Justeras:

Mattias Fendukly
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Justeras:

Jonas Stylbäck
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Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3

Rapporter

3.1

Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen har ingen information att delge utöver vad som har egna punkter
under mötet.

3.2

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Jonas Stylbäck, tillika källarmästare, berättar att det igår var möte på THS1
med ordföranderådet, lokalrådet och pubrådet. Det har jobbats mycket på
hur arbetet med matlagning ska ske nu när sektionslokalerna inte har matlagningsmöjligheter. Det THS har gjort är att sänka kostnaden för att hyra
lilla och stora gasque samt kröken till matlagning inför sittningar. THS gör
just nu sitt bästa för att sektionerna ska få ett fungerande kök i Nymble
under mottagningen. Elin Nygren Wåhlin tillägger att planer på att bygga
om lilla gasque till flera matlagningsstationer så fler sektioner kan laga mat
samtidigt finns.
Fabian Lundberg, sektionens klubbästare, berättar att det troligtvis kommer bli en fest liknande kravallen i vår igen, den här gången är planen att
alla sektioner ska vara med och planera och att det därför kommer bli en
större fest. Det kommer snart komma mer information hur man kan säga till
att vara med i den planeringsgruppen. Fabian avslutar med att berätta att
det har blivit mer jobb för sektionerna för att hålla fester. Det är fler papper som ska fyllas i och mer kontroll från THS om vad som får göras och inte.
Simon Andersson, idrottsnämndsordförande, berättar att Johanna Jacobsson kommer hålla i en till träning den 5e december, alla som vill får komma!
Gabriella Norman, sektionens studienämndsordförnade, berättar att studienämnden ordnat en lärarmiddag som gick jättebra, både de studenter som
närvarade samt lärarna verkade nöjda. Gabriella berättar också att det kommer vara en pluggfika troligtvis den 6e januari, mer information kommer på
Facebook.

3.3

Frågor till kåren och kåren informerar

Ingen från kåren är närvarande under mötet.
1

Tekniska Högskolans Studentkår

Justeras:

Mattias Fendukly
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Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet är närvarande under mötet.

4

Kårhuset Flemingsberg

Mattias Fendukly som är ledarmot i FFS2 styrelse berättar att det finns
planer på ett gemensamt kårhus i Flemingsberg för alla studentkårer som
studerar där. Det kommer bestå av både studieplatser, en bar samt en festvåning och Mattias undrar vad sektionen tycker om det här förslaget och
om det är något vi vill engagera oss i. Mötet är positivt till idéen och tror
att det kan bidra till ett rikare studentliv i Flemingsberg.

5

Propositioner

5.1

Proposition angående Internationellt Ansvarig

Simon Mogren berättar om den proposition som styrelsen har skrivit.
Mötet går till val och väljer
att

godkänna propositionen i sin helhet.

5.2

Proposition angående Lokalansvarig Flemingsberg

Mattias Fendukly berättar om den proposition som styrelsen har skrivit.
Mötet går till val och väljer
att

godkänna propositionen i sin helhet.

6

Motioner

6.1

Motion angående Vice Studienämndsordförande

Gabriella Norman, studienämndsordförane berättar om den motion som hon
har skrivit samt berättar varför posten skulle behövas i vår sektion.
Elin Nygren Wåhlin berättar om styrelsens motionssvar, att vi tycker att det
är en bra idé och att styrelsen uppskattar studienämndens utökade arbete.
I styrelsens motionssvar är ytterliggare att:satser tillagda.
Mötet går till val och väljer
att
2

godkänna motionen med styrelsens tillägg.
Flemingsbergs Förenade studentkår

Justeras:

Mattias Fendukly
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Val
Val av VINO - Vice Idrottsnämndsordförandde

Caroline Boström som söker till posten berättar om sig själv och varför hon
vill söka till VINO. Mötet övergår till frågestund och närvarande på mötet
frågar Caroline om hennes planer på förändring inom idrottsnämnen.
Mötet går till val och väljer
att

7.2

välja Caroline Boström till sektionens VINO.

Defibrillator

Samuel Johansson, Johanna Jacobsson och Erik Micski söker till posten. De
får en i taget presentera sig och berätta varför de söker posten som Defibrillator. Mötet övergår automatiskt till en frågestund och de närvarande ställer
flertalet frågor till alla sökande. De tre sökande går in i Tolvans funktionärsrum, funq, och mötet går till diskussion och diskuterar vem som skulle passa
bäst i rollen som Defibrillator i vår.
Fabian Lundberg yrkar på sluten votering.
Rösträknarna delar ut penna och papper till medlemmarna, för att sedan
räkna hur många röster varje sökande har fått. Josefine Corné samt Siri
Rönnlund meddelar att en sökande har uppnåt magic number och
att

7.3

Erik Micski är sektionens nya defibrillator.

Val av Förfaddrar - Mottagningsansvariga

Gabriella Norman och Johanna Jacobsson kandiderar till posten. Valberedningen ber de sökande att berätta om sig själva och varför de vill vara ansvariga mottagningen nästa höst. Mötet övergår snabbt till frågestund och
mötesdeltagarna ställer flertalet frågor till kandidaterna om hur de skulle
leda arbetet och hur de skulle förändra mottagningen från tidigare år. De
sökaade lämnar rummet samt mötet övergår i diskussion.
Mötet går till val och väljer
att
Gabriella Norman och Johanna Jacobsson är nästa års Mottagningsansvariga.

7.4

Val av Fanbärare

Elin Nygren Wåhlin läser upp den nominering styrelsen har skrivit.
Mötet går till val och väljer

Justeras:

Mattias Fendukly
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Nina Jansson Bertheussen är sektionens blivande Vice Fan-

Val av Internationellt ansvarig

Valberedningen ber Charlott Danko och Rebecka Jolan att berätta om sig
själva och varför de väljer att söka posten som internationellt ansvarig. Valberedningen frågar på hur många språk de kan säga ”Jag älskar dig” och
båda kandidaterna imponerar med att svara på flertalet språk. Mötet går
över till frågestund och mötesdeltagarna ställer frågor till de två sökande.
De båda sökande lämnar rummet och mötet övergår i diskussion. Frågan om
de kan väljas som klump eller om det är en person som ska väljas.
Elin Nygren Wåhlin yrkar på sluten votering.
Mötet går till val och rösträknarna delar återigen ut papper och penna för att
alla närvarande medlemmar ska få rösta. Josefine Corné och Siri Rönnlund
delger informationen att en sökande uppnåt magic number. Mötet har valt
att

Charlott Danko är Internationellt ansvarig.

7.6

Val av Medteks Ansvariga för Lokal - MAL

Eva Bergström söker posten MAL och berättar om sig själv och varför hon
söker posten MAL. Mötet går till diskussion för att direkt övergå till val.
Mötet går till val och väljer
att
Eva Bergström blir sektionens första Medteks Ansvariga
för Lokal - MAL.

7.7

Val av Vice SNO

Sebastian Wahlqvist, som söker till posten vice SNO berättar om sig själv
samt svarar på frågor om varför han har valt att söka posten som vice SNO
som valberedningen och mötesdeltagarna frågar.
Mötet övergår direkt till val och väljer
att

8

Sebastian Wahlqvist är sektionens Vice SNO.

Övriga frågor

Simon Mogren som är sektionens kassör vill tacka alla som har varit på mötet
och påminner alla att även om man inte är den som pratat mest under mötet
är det viktigt att man är här och att man bidrar till sektionslivet.

Justeras:

Mattias Fendukly
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Protokoll

9

Sektionen för Medicinsk Teknik 29e november 2016

Publicering

Mötet godkänner att protokollet publiceras på hemsidan i sin helhet.

10

Nästkommande möte

Nästkommade möte planeras att hållas i mars eller april, ett exakt datum
kommer att bestämmas senare.

11

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet 20:41.

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Mattias Fendukly
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