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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #12
Söndagen den 19/4 2017,
18:00 å Technology and He-
alth, Flemingsberg

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 18:06.

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
Josefine Corné
Ulrika Helander
Eva Bergström

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Simon Mogren anländer ca 10 minuter sent till mötet.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar av mötet.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Justeras:

Ulrika Helander

1 Justeras:

Mattias Fendukly
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1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Mattias Fendukly och Ulrika Helander till justeringspersoner
och justeringsdatum sätts till den 5e maj.

2 Föreg̊aende protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föreg̊aende protokoll.

3 Uppdateringar

Elin Nygren Wåhlin berättar att alla studenter p̊a medicinsk teknik blev av
med sin access till Tolvan under förra veckan. Det löstes fort för alla som g̊ar
kandidaten men har tagit längre tid för de som läser mastern. Elin berättar
ocks̊a att hon, tillsammans med Ulrika Ottoson och Andrea Lundkvist har
varit p̊a THS cocktailparty vilket var kul!

Ulrika Ottoson uppdaterar genom Elin Nygren Wåhlin att hon har f̊att ett
mejl fr̊an Zofia Laine med en fr̊aga om den nya styrelsen vill ha ett möte
med STH och f̊a veta mer om skolans struktur och vem man bör kontakta
vid olika fr̊agor.

Andrea Lundkvist berättar att hon, tillsammans med Elektrosektionens
JML1-ansvariga har börjat ta fram en enkät till b̊ada sektionerna för med-
lemmarna att svara p̊a.

Mattias Fendukly meddelar att han har varit p̊a OR2. Var främst intro
för nya ordföranden, d̊a m̊anga sektioner har haft val och bytt styrelser. Det
diskuterades även lite kring JML och hur sektionerna bör agera vid olika
scenarior.

Simon Mogren berättar att han utöver det vanliga med bokföring och s̊adant
har skickat in de utg̊angna sedlarna till riksbanken och planerar att skicka
in de som kommer att g̊a ut i sommar innan verksamhets̊arets slut.

Eva Bergström berättar att hon har varit p̊a SLG3-möte istället för Mattias.
De pratade om att vi ska f̊a access till vissa rum i Flemingsberg som vi inte
har access till just nu.

1jämställdhet, m̊angfald och likabehandling
2Ordförander̊adet
3Skolans ledningsgrupp

Justeras:

Ulrika Helander

2 Justeras:

Mattias Fendukly
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4 Diskussionspunkter

4.1 Pre V̊arbal

Planeras i separat dokument vem som ska göra vad p̊a fredag. Styrelsen ses
vid 15.30 i Tolvan p̊a lördag för en gemensam fördrink innan v̊arbalen.

4.2 Hedersutmärkelse

Mattias och Elin skriver ett förslag och resten av styrelsen läser igenom den
innan v̊arbalen.

4.3 Överlämning CNS/PNS

Styrelsen ses vid 15 för att g̊a igenom året som g̊att. När resten av PNS samt
PNS och CNS för 17/18 kommer vid 16 börjar vi med fika medan styrelsen
presenterar vad som g̊att bra och mindre bra under året, för att sedan l̊ata
alla brainstorma och till sist äter vi en gemensam middag.

4.3.1 Budget och verksamhetsplan 17/18

Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets̊ar sp̊anas p̊a under
överlämningen och bestäms sedan i nämnderna tillsammans med delar av
styrelsen.

4.4 Verksamhetsberättelse 16/17

Elin har börjat skriva p̊a en verksamhetsberättelse. Simon har m̊anga bra
idéer p̊a hur den bör utformas. Styrelsen bör gemensamt titta p̊a den och
bifoga v̊ara tankar.

4.5 Funq

Wohoo!

5 Beslutspunkter

5.1 Subentionering, Sillis efter V̊arbalen

En bättre brunch l̊ater ju gott. Mötet beslutar

att lägga samma summa som Elektro p̊a Sillisen, dock max 1000kr.

6 Övriga fr̊agor

Ulrika Helander p̊apekar att en uppföljning fr̊an mötet med skolan ang̊aende
kommunikation bör ske snart, d̊a den skulle ske i slutet av mars. Andrea
Lundkvist pratar med Studienämndsordförande Gabriella Norman om det.

Justeras:

Ulrika Helander

3 Justeras:

Mattias Fendukly
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7 Nästkommande möte

Inget nästkommande möte. Det är nästa styrelses uppgift!

8 Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 19:23.

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


