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1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mattias Fendukly, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 17:20.

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
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Studienämnsordförande
Klubbmästare
Valberedningsordförande
Idrottsnämndordförande
Internationellt ansvarig
Appendix och Medteks Ansvarig för Lokal

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Helander
Josefine Corné
Gabriella Norman
Fabian Lundberg
Sara Kyrkander
Simon Andersson
Charlott Danko
Eva Bergström

1.5

Försenad ankomst

Simon Andersson och Fabian Lundberg anländer sent till mötet på grund
av en obligatorisk föreläsning belägen på annan ort.
Justeras:

Josefine Corné
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Justeras:

Eva Bergström
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Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Josefine Corné och Eva Bergström väljs till justeringspersoner och justeringsdatum sätts till måndagen den 19e december.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp det viktigaste från föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Elin Nygren Wåhlin, sektionens ordförande, berättar att ingen matlagning
alls är tillåten i sektionslokalerna, vi får värma upp mat men inte laga någon. THS har pratat med KTHs ansvariga och det har kommit ett tydligare
dokument kring vad som är tillåtet och inte. Ordföranderådet, Pubrådet och
Lokalrådet hade ett gemensamt möte där detta togs upp i förra veckan.
Eva Bergström, nyss genomröstad till MAL1 berättar att hon har julpyntat
i Rudan. De ansvariga ifrån RKHSK2 och IsF3 har inte valts än.
Mattias Fendukly berättar att Jonas Stylbäck, källarmästare, inte har möjlighet att närvara under mötet men att Jonas vill delge informationen om
att det till nästa år finns en plan att ta bort vissa lås i Tolvan och istället
använda RFID.
Mattias Fendukly berättar att han ska på ett möte på onsdag om Kårhus
Flemingsberg med den ansvariga från Södertörns Högskola för att få veta
mer.
Sara Kyrkander, valnämndens ordförande berättar att hon har varit på ett
möte med Elektrosektionens valberedningsordförande för att prata om hur
vi lägger upp arbetet eftersom de till i år har ändrat sitt arbete väldigt mycket. Vår valberedning tänkte precis som deras börja jobba med att skriva ett
dokument om vilka egenskaper som är bra till varje post för att underlätta
för de som vill söka en post samt för kommande valnämnder.
1

Medteks Ansvariga för Lokal
Röda Korsets Högskolas Studentkår
3
Ingenjörssektionen Flemingsberg
2
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Charlott Danko berättar att hon har pratat med Therese och Pedram, ansvariga för de internationella studenterna på Elektrosektionen om hur de
tillsammans ska göra ett så bra arbete som möjligt för de internationella
studenterna.
Gabreiella Norman berättar att studienämnden har haft en lärarmiddag som
både de studenter och lärare som närvarande tyckte var väldigt givande. Gabriella fortsätter med att berätta att hon har pratat med Simon Mogren om
vad syftet med studienämnden är, det känns som att studienämndens fokus
just nu är att släcka bränder i kurser som inte funkar alls och förbättra kurser till nästkommande år. Gabriella har pratat med Josefine Lindemalm om
att det borde handla mer om vad företag tycker att vår utbildning ger och
om det är några kurser som saknas.
Simon Andersson som dels är representant för näringslivsgruppen berättar att det går bra med MedTech Evening den 3e februari. Simon påminner
också om att det är glöggmingel med Philips den 13e december.
Simon, som också är idrottsnämndsordförande, berättar att idrottsnämndens tröjor äntligen har kommit. Det första användningstillfället kommer
troligtvis att bli i THS-mästerskapen som redan har börjat.
Fabian Lundberg, klubbmästare, berättar att det är Ericssonpub nu på torsdag. Nästa torsdag är den sista puben för året. Tentapuben till period två
kommer troligtvi att ligga den 14e februari trots att alla tentor inte är färdigskrivna då.

4

November-SM

Mötet tar upp att många utfrågningar drog ut på tiden och att alla frågor
inte var nödvändiga men att det var bra att folk vågade ställa frågor.

5

Övriga frågor

STH funderar hur de på bästa sätt kan sprida information från skolan till
studenter. Mötet diskuterarar att en Facebooksida för STH skulle vara det
sätt som är lättast att nå ut till många med. Ett förslag om att de kan få
en notis i sektionens nyhetsbrev kommer upp. Många på mötet tycker att
mejl fungerar bra och att direkta mejl är betydligt bättre än notiser från
programwebben.
Gabriella Norman tar upp frågan om PNS struktur och vad syftet med
våra möten är. Just nu uppdaterar vi bara varandra om vad vi gör i de olika
nämnderna vilket inte känns så givande i längden. En middag för att göra
Justeras:

Josefine Corné
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något kul tillsammans är redan föreslagen och styrelsen tar med sig idéen
om att göra något mer på mötena och ska diskutera saken senare. Har någon
ett bra förslag på vad vi kan göra är det varmt välkommet.
Ulrika Helander tar upp att det inför mastervalet är många som funderar på
att välja fysikmastern för att det är svårt att få tag på STHs ledning. Det är
för få personer vilket gör att vissa i STHs ledning sitter på fler poster än de
kan sköta ordentligt gentemot studenterna. Gabriella Norman, tillsammans
med Malin Thunholm, tar på sig att prata med ledningen om det här för
att starta en dialog men att det är något som alla behöver jobba med och
stötta varandra i.

6

Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer ligga någonstans i januari eller februari. Ett
exakt datum kommer senare via Facebook.

7

Mötets högtidliga avslutning

Mattias Fendukly avslutar mötet klockan 18:35.

Vid protokollet
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