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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #6
Tisdag den 4/4 2017,
17:00:00
å Funq, Tolvan, Osquars
Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mattias Fendukly, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 17:19.

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
Andrea Lundkvist
Ulrika Helander
Josefine Corné
Eva Bergstöm
Simon Andersson
Jonas Stylbäck
Sara Kyrkander
Fabian Lundberg
Nina Jansson Bertheussen

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Appendix och lokalansvarig Flemingsberg
Idrottsnämndsordförande
Källarmästare
Valnämndsordförande
Klubbmästare
KF-ledamot

1.5 Försenad ankomst

Josefine Corné, Ulrika Helander och Eva Bergström.

Justeras:

Josefine Corné

1 Justeras:

Simon Andersson
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1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar av mötet.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Simon Andersson och Josefine Corné väljs till justeringspersoner och juste-
ringsdatum sätts till tisdagen den 18:e april.

2 Föreg̊aende protokoll

Andrea Lundkvist läser upp de viktiga punkterna fr̊an PNS5.

3 Uppdateringar

Elin Nygren Wåhlin berättar att hon har varit p̊a strategiska r̊adet där de
främst diskuterade skolsamanslagningen. Vicerektor för KTH var där och
pratade om vilka förändringar som skulle ske. P̊a mötet pratade de ocks̊a
om att Mats Danielsson ska starta ett medtek-center som inte ligger under
STH, vilket kan bli ett problem när SLL delar ut pengar för forskning.

Eva Berström berättar att de har haft fixarkväll i Rudan, vilket gick bra.

Nina Janson Bertheussen berättar att hon inte har varit p̊a senaste KF
men det som skedde under mötet var en del val. Maria Barami fr̊an Media
valdes till ny ordförande. För vice ordförande är det ett nytt val den 26e
april. Fr̊an v̊ar sektion har vi en sökande till KF och ingen suppleant i dags-
läget.

Sara Kyrkander berättar att Val-SM har varit och att det under en senare
punkt kommer att diskuteras hur vi ska göra med de poster som inte blev
tillsatta.

Simon Andersson berättar att det är THS mästerskapen i basket i helgen.

Simon fortsätter att prata, men som representant fr̊an NLG1, han berättar
att den 26e april är det studiebesök hos GE och den 17e maj fotboll mot GE.

Fabian Lundberg berättar att det just nu är mycket jobb kring v̊arbalen.
Det kommer att vara en sillis dagen efter v̊arbalen. Det är även mycket att
göra med SM i fest berättar Fabian. För att avsluta berättar Fabian att

1Närngslivsgruppen

Justeras:

Josefine Corné

2 Justeras:

Simon Andersson
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det den 27e april kommer att bli en alumnipub och tentapuben kommer att
ligga den 10e juni.

Jonas Stylbäck berättar att det kommer att vara v̊arstädning av Tolvan
den 29e april.

4 Överlämning

Det kommer att ske en överlämning p̊a kvällen den 26e april i Tolvan, riktigt
hur den kommer g̊a till är inte bestämt än men det är CNS som arrangerar
den.

Elin Nygren Wåhlin p̊aminner alla som har en efterträdare p̊a sin post att
de bör ha en personlig överlämning innan den 30e april.

5 Val-SM

För att locka folk att söka till de poster som ingen blivit vald till behöver
valberedningen sätta upp nya lappar i sektionslokalerna samt lägga ut re-
klam p̊a Facebook samt Instagram för att tagga folk att kandidera. Valet om
MAL2 flyttas till september-SM s̊a en person i ettan kan väljas till posten.
Mötet anser att det är en bra idé.

Fabian Lundberg p̊apekar att det är mycket som är rörigt kring valen p̊a
SM idag och att det skulle bli lättare om klickers användes vid röstning.
Valberedningen tar p̊a sig att kolla om klickers kan l̊anas av STH till näst-
kommande SM.

6 Övriga fr̊agor

Simon Andersson fr̊agar om den ekonomiska rapport som Simon Mogren
skickat till mötet. Om en nämnd inte använder alla pengarna i sin post,
kan de läggas p̊a n̊agon annan verksamhet eller flyttas över till nästa års
verksamheter. Nina Jansson Berthaussen berättar att vissa pengar kan an-
vändas till annan verksamhet under samma verksamhets̊ar, en viss summa
kan läggas som överskott till nästa års budget samt att pengar kan sparas i
sektionens jubelfond.

Hemsidan är ej uppdaterad och ser d̊alig ut enligt Fabian Lundberg. Det
är en bra kanal att sprida information p̊a, d̊a det är lätt att g̊a in och kol-
la p̊a den, men den är just nu väldigt rörig. Simon Andersson föresl̊ar en
”pling”-funktion s̊a man ser när det uppdaterats. Under överlämningen bör
det diskuteras hur vi vill använda hemsidan under nästkommande år.

2Medteks ansvariga för lokal

Justeras:

Josefine Corné

3 Justeras:

Simon Andersson
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7 Nästkommande möte

Överlämning den 26e april 17:00 i Tolvan.

8 Mötets högtidliga avslutning

Mattias Fendukly avslutar mötet 18:22.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Mattias Fendukly
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Josefine Corné

4 Justeras:

Simon Andersson


