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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #5
Måndagen den 6/3 2017,
16:00:00
å Rudan, Hälsovägen 11c,
Flemingsberg

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mattias Fendukly, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 16:08.

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
Gabriella Norman
Simon Andersson
Jonas Stylbäck
Sara Kyrkander

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Komunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Studienämnsordförande och mottagningsansvarig
Idrottsnämndsordförande
Källarmästare
Valnämndsordförande

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar av mötet.

Justeras:

Sara Kyrkander

1 Justeras:

Jonas Stylbäck
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1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Sara Kyrkander och Jonas Stylbäck väljs till justeringspersoner och juste-
ringsdatum sätts till m̊andagen den 20:e februari.

2 Föreg̊aende protokoll

Andrea Lundkvist läser upp de viktiga punkterna fr̊an PNS4.

3 Uppdateringar

Simon Andersson representerar b̊ade NLG1 och idrottsnämnden. NLG ska
p̊a sitt nästa möte börja planera en alumniträff som ska genomföras tillsam-
mans med styrelsen.

Som idrottsnämnsordförande berättar Simon att det är träning nu i hel-
gen och att THS-mästerskapen i volleyboll g̊ar av stapeln 24-25 mars. Den
första grenen i THS-mästerskapen var innebandy där vi kom tv̊aa.

Jonas Stylbäck berättar att det har varit en fixarkväll som var väldigt lyckad.

Simon Mogren berättar att han har gjort ekonomiska uppföljningar och skic-
kat till alla nämnder.

Sara Kyrkander berättar att valmässan har g̊att bra och att vinnaren pre-
senteras p̊a SM.

Gabriella Norman berättar som studienämndsordförande att det är pluggfi-
ka 10:e mars.

Som mottagningsansvarig fortsätter Gabriella med att berätta att det g̊ar
bra i arbetet. Det är en fadderpub den 23e mars.

Ulrika Ottoson, kommunikationsansvarig, berättar att ett nytt nyhetsbrev
är p̊a väg.

Andrea Lundkvist berättar att JML-r̊aden inställda pga sjukskrivning.

Mattias Fendukly berättar att han ska p̊a skyddsombudsmöte p̊a onsdag.

1Näringslivsgruppen

Justeras:

Sara Kyrkander

2 Justeras:

Jonas Stylbäck
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4 Aktuella lokalfr̊agor

Jonas Stylbäck berättar att det har varit lokalr̊ad och att de pratade om de
nya köksplanerna. Vi f̊ar laga mat i lokalerna till ca 50 personer, för att laga
mat till fler bör en lokal i Nymble bokas. Detta kostar ca 200kr.

Fr̊agan ang̊aende källsortering som var uppe för flera m̊ander sedan har lagts
p̊a is, d̊a de som drog i fr̊agan inte längre är i Stockholm. Behövs n̊agon som
driver fr̊agan mot KTH som gärna bidrar om studenter driver fr̊agan.

Jonas avslutar med att berätta om det nya brandlarmet. Det är väldigt
säkert och kopplat till larmcentralen. Källarmästarna f̊ar inga nyklar till
brandlarmet utan det är endast väktarna som har det.

5 Köpenhamn - DTU

Gabriella, Elin och Mattias berättar att de var i Danmark p̊a DTU för att
jämföra masterprogram. De var där tillsammans med ett antal anställda p̊a
STH. De kommer hit i maj och ska diskutera mer fördjupningsuppgifter, till
exempel kommunikation mellan studenter och administration samt uppläg-
get av kurser.

P̊a DTU hade de n̊agot som kallades course workshop, vilket g̊ar ut p̊a
att studenter berättar om kurserna de har läst. PNS tycker att det är en bra
idé och n̊agot vi ocks̊a vill införa.

6 Val

Om det inte finns n̊agon som söker till posterna inom närmsta dagarna s̊a
skriver valnämnden i PNS-gruppen p̊a Facebook s̊a PNS kan hjälpas åt att
fylla posterna.

7 Ny skolsammansättning

STH kommer sl̊as ihop med kemiskolan och skolan för bioteknik. Det ska
göras en arbetsgrupp av studenter för att den nya skolutformningen ska bli
s̊a bra som möjligt.

8 Övriga fr̊agor

Ett uppföljningsmöte efter det möte n̊agra studenter hade med delar av skol-
ledningen i december för att STH skulle f̊a en bättre inblick i hur studenterna
uppfattar skolan ska h̊allas i slutet av mars.

Justeras:

Sara Kyrkander

3 Justeras:

Jonas Stylbäck
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9 Nästkommande möte

Sista mötet för verksamhets̊aret planeras till den 4e april klockan 17.00 p̊a
Campus Valhallavägen.

10 Mötets högtidliga avslutning

Mattias avslutar mötet 17:38.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Mattias Fendukly
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Sara Kyrkander

4 Justeras:

Jonas Stylbäck


