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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mattias Fendukly, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 17:11.

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 Helander
Gabriella Norman
Josefin Lindemalm
Simon Andersson
Charlott Danko
Eva Bergström
Jonas Stylbäck

1.5

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

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

Justeras:

Gabriella Norman
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Adjungeringar

Simon Edström, ansvarig för utbildningsfrågor på THS1 adjungeras av mötet. Simon har närvaro- samt yttranderätt.

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Gabriella Norman och Jonas Stylbäck väljs till justeringspersoner och justeringsdatum sätts till måndagen den 22:a februari.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist berättar att ingen information från föregående protokoll
längre är aktuell.

3

Uppdateringar

Simon Andersson berättar att det är träning på fredag, den 10:e februari.
THS-mäserskapen börjar i slutet av februari, mer information kommer via
facebook. Simon avslutar med att berätta att de gemensamma träningarna
har börjat komma igång igen efter tentaperioden och Åre.
Josefin Lindemalm förklarar att MedTech-evening har varit största fokuset
fram tills nu för näringslivsgruppen. Fler evenemang kommer i framtiden.
Eva Bergström berättar att de har börjat komma igång med arbetet i Rudan.
Det första gemensamma mötet för sekionerna var i måndags. En fixarkväll
för att pynta lokalen är planerad. Eva avslutar med att fråga om det finns
namnförslag till gruppen, då det gärna tas emot.
Charlott Danko berättar att hon har tagit emot de nya utbytesstudenterna
som börjar nu till våren. De har varit både i Flemingsberg samt inne på
campus tillsammans med Elektrosektionen.
Jonas Stylbäck fick frågor om hur de ska göra med de gamla och nya mynten
i godis och läskautomaterna i Tolvan.
Fabian Lundberg har ingen möjlighet att närvara under mötet, men har
skickat med information genom Mattias Fendukly, som berättar att vi nu
får laga mat i Tolvan igen vilket är skönt och underlättar för PR. SM i fest
kommer äga rum under Quarnevalen, om vill man vara delaktig prata med
1

Tekniska Högskolans Studentkår
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Fabian eller Ossian!
Mattias Fendukly berättar att eftersom han sitter som skyddsombud har
han varit på en utbildning gällande detta. Mattias berättade också att företaget Anova som jobbar med psykisk påfrestning, vi har som studenter rätt
till 3 gratis tillfällen att prata med en kurator.
Simon Mogren ursäktar sig över att det inte har kommit en ekonomisk uppföljning än men att den kommer någon gång nästa vecka.
Andrea Lundkvist berättar att det är JML-vecka 20:e-24:e februari där det
kommer ske massa olika event, kolla på facebook för mer information!
Elin Nygren Wåhlin berättar att hon sitter i FFS2 styrelse som ledamot
som ska anordna ett evenemang som heter CampusKampen utöver det pratar de mest om om vilka områden studentkårerna kan sammarbeta på. FFS
har ett extrainsatt årsmöte den 21:a februari klockan 18.00.
Gabreilla Norman berättar att hon ska försöka ta upp den problematik som
finns kring kursen Differentialekvationer och transformer med THS samt
lärare för kursen. Hon har också börjat kolla upp vilka lärare som ska bli
inbjudna till vårens lärarmiddag. Elin inflikar att hon, Mattias och Gabriella ska åka till Köpenhamn för att jämföra våra masterprogram med andra
nordiska tekniska universitet.
Gabriella Norman fortsätter att som FoF har varit på möte med Alexander
på THS för att gå igenom främst utvärderingarna från förra årets mottagning. De har ett möte tillsammans med ÖSK imorgon.

4

Uppföljning verksamhetsplan

Elin berättar att vi har röstat igenom en verksamhetsplan och att vi bör
stämma av vilka uppdrag vi har gjort och vad vi har kvar att göra under
verksamhetsåret vilket mötet går igenom.

5

Aktuella lokalfrågor

Jonas berättar att KTH backar i matfrågan, vi får laga mat i sektionslokalerna igen men endast i måttliga mängder. Jonas berättar också att panten
återigen har blivit stulen. Källarmästarna har sett att de har brytit sig in
i lokalen för att ta panten. Händelserna har polisanmälts samt Akademiska
Hus har lovat att säkra den dörren de har brutit sig in i. Jonas avslutar med
att återigen påminna om att inte ha värdesaker lösa i sektionslokalen. Till
sist inflikar han att det är fixarkväll den 28:e februari.
2

Flemingsbergs Förenade Studentkår
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Gabriellas punkt

Tekla-festivalen, vilket är en festival för att locka unga tjejer till tekniska
utbildingar, kommer att hållas i Nymble i vår. Gabriella undrar om det
finns det några studenter som kan vara med och genomföra experiment den
22:a april.

6.1

Protokoll från MSN

Protokollen från MSN bör läggas upp på hemsidan.

7

MedTech Evening

Utvärderingar från mötet tycker att det var bra att MedTech-evening låg
tidigare på året. Företagen tycker inte att en fredagskväll är speciellt kul,
samt att två timmar sittande föreläsningar var lite för lång tid utan paus.
Överlag var det en väldigt bra kväll.

8

Valmässa

Det kommer att vara en valmässa under lunchen den 21:a februari. Alla som
har en post ska tillsammans med någon annan post hålla i en lek, man bör
ha fått information från någon i valberedningen.

9

Val-SM

Datum på Val-SM bestäms till den 21:a mars.

10

Övriga frågor

Simon Edström undrar vad vår bild av THS är och vilka förväntningar vi
har på THS. Det bestäms att Simon endast kommer till de möten där vi
bjuder in Simon och har relevanta saker att diskutera med THS.
Grottan, sektionslokal för CL3 och W4 , har access till Tolvan under den
tid det krävs och deras sektionslokal byggs om.

11

Nästkommande möte

Nästkommande möte bestäms till den 6:e mars 16:00 i Flemingsberg.
3
4

Civilingenjör och Lärare
Energi och Miljö
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Mötets högtidliga avslutning

Mattias Fendukly avslutar mötet klockan 18:56.

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Mattias Fendukly
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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Gabriella Norman

5

Justeras:

Jonas Stylbäck

