
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 21 mars 2017

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #4
Tisdagen den 21/3 2017, 17:17
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av vice ordförande Mattias Fendukly klockan 17:21.

1.2 Val av mötesordförande

Vice ordförande Mattias Fendukly väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Andrea Lundkvist väljs till sekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Anna Arousell och Ulrika Ottoson till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Röstlängden bestäms efter den lista alla röstberättigade har skrivit upp sig
p̊a för att hämta ut ett röstkort till 38 röstberättigade personer.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Elin Nygren Wåhlin och Johanna Jacobsson väljs till justeringspersoner och
justeringsdatum sätts till 11 april.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet väljer att godkänna dagordningen i sin helhet.

1.8 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande och närvarorätt.

Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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2 Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen börjar närma sig slutet av sitt verksamhets̊ar och jobbar just nu
med en uppföljning av verksamhetsplanen. Det ser bra ut och det som pla-
nerats att göra under året har genomförts.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Jonas Stylbäck, källarmästare, berättar att vi har ett nytt brandsystem. Det
är säkrare än det förra, d̊a det är kopplat till larmcentralen efter kontakt
med väktare. Vi har däremot ingen nyckel till brandsk̊apet längre s̊a vi kan
inte stänga av larmet själva. Jonas berättar ocks̊a att det nya köket i Lilla
Gasque kommer st̊a färdigt till mottagningen. För att avsluta berättar Jonas
att en skaml̊ada är introducerad, för att det är mycket disk som inte diskas.

Klubbmästare Fabian Lundberg berättar att det gick bra p̊a tentapuben
i lördags. Fabian berättar ocks̊a att det är biljettsläpp till v̊arbalen imor-
gon, onsdagen den 22:a mars.

Gabriella Norman, mottagningsansvarig, berättar att det är ansökningspub
p̊a torsdag där de kommer ge ut en enkät som alla sökande faddrar ska fylla
i. Temat för mottagningen kommer ocks̊a att avslöjas.

Simon Andersson, idrottsnämndsordförande, informerar om att det är THS-
mästerskapen i volleyboll p̊a lördag och hoppas att vi är m̊anga som är med
och tar poäng.

4 K̊arfullmäktige

Sektionen har en KF-ledamot som just nu är Nina Jansson Bertheussen.
Sektionen söker just nu en ny och vill man söka till det s̊a hör av er till
Nina. Den 2a april är sista ansökningsdag.

5 Revisionsberättelse

Simon Mogren berättar kortfattat om vad en revisionsberättelse är och vad
det st̊ar i v̊ar revisionsberättelse fr̊an verksamhets̊aret 2015/2016. Fabian
Lundberg inflikar att det st̊ar fel verksamhets̊ar i revisionsberättelsen.
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5.1 Fr̊aga om ansvasfrihet för verksamhets̊aret 15/16

D̊a ingen verksamhetsberättelse eller ekonomisk rapport bofogas yrkar mö-
tet p̊a bordläggande till nästa möte. Mötet g̊ar till val och väljer

att att bordlägga fr̊agan till nästa sektionsmöte.

6 Motioner

6.1 Motion om budget till fanbärare

Elin Nygren Wåhlin läser upp motionen och Mattias sammanfattar styrelsen
motionssvar.

Mötet g̊ar till diskussion och diskuterar för och nackdelar kring att sub-
ventionera biljettpriset p̊a främst Nobelmiddagen.

Mötet g̊ar till val och väljer

att att bifalla styrelsens motionssvar.

7 Propositioner

7.1 Proposition ang̊aende ändringar i Stadgarna

Simon Mogren berättar att styrelsen har g̊att igenom v̊ara stadgar och att
vissa saker bör andras d̊a de är otydliga. Mötet g̊ar till val och väljer

att att bifalla propositionen i sin helhet.

7.2 Proposition ang̊aende ändringar i Reglementet

Simon Mogren g̊ar igenom den proposition som styrelsen har skrivit. Han
berättar varför de ändringar som styrelsen propositionerar om bör införas.
Mötet g̊ar till fr̊agestund och val. Mötet väljer

att att bifalla propositionen i sin helhet.

8 Årets kamrat

Elin Nygren Wåhlin berättar vad årets kamrat är och att det är en utmär-
kelse som sektionen väljer och de sektionen har valt nomineras sedan till
THS där ett stipendium kan delas ut. Det är max tre personer som kan bli
nominerade fr̊an sektionen.
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Elin Nygren Wåhlin och Mattias Fendukly läser upp vilka som är nomine-
rade och deras nomineringar. De nominerade är Elin Nygren Wåhlin, Ulrika
Ottoson, Andrea Lundkvist, Jennie Andersson, Simon Andersson, Johanna
Jacobsson, Amanda Ullvin och Klara Körtling.

De nominerade lämnar rummet. Mötet g̊ar till diskussion. D̊a mötets ena
rösträknare är nominerad och ej närvarande i mötesrummet väljer mötet
Karin Schaedel till biträdande rösträknare tills ordinarie rösträknare är till-
baka.

Mötet g̊ar till sluten votering och väljer

att nominera Amanda Ullvin, Ulrika Ottoson och Elin Nygren
Wåhlin till årets kamrat p̊a THS.

9 Val

9.1 Val till CNS (Styrelsen)

9.1.1 Val av Ordförande tillika Storhjärna

Ingen har innan mötet kaniderat till posten och efter viss tveksamhet god-
tar Gabriella Norman en nominering. Gabriella berättar att hon har m̊anga
andra poster och att hon fram till mottagningen inte kommer kunna ta det
ansvar hon önskar göra som ordförande.

Mötet bestämmer att valet av ordförande flyttas till efter att resten av sty-
relsen har valts. Allts̊a 9.1.1 flyttas till 9.1.7 för att hela styrelsen ska kunna
vara med i beslutet att eventuellt välja Gabriella Norman till ordförande.

9.1.2 Val av Vice Ordförande tillika Lillhjärna

De tv̊a kandidaterna Eva Bergström och Jonas Stylbäck persenterar sig och
varför de vill söka posten.

De sökande lämnar rummet och mötet g̊ar till diskussion för att fortsät-
ta till ett slutet val efter ett yrkande av Simon Andersson.

Mötet väljer

att Eva Bergström blir nästkommande Vice Ordförande.

9.1.3 Val av Kassör

Simon Mogren som är den enda sökande till kassör berättar om sig själv och
berättar om hans planer för det framtida året.
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Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Simon Mogren blir nästkommande kassör.

9.1.4 Val av Sekreterare

Matilda Messén kandiderar p̊a mötet och berättar om varför hon skull passa
som sekreterare. Mötet väljer att g̊a direkt till val och väljer

att Matilda Messén blir nästkommande sekreterare.

9.1.5 Val av Kommunikationsansvarig

Sara Kyrkander presenterar sig själv och varför hon söker till posten som
kommunikationsansvarig.

Mattias Fendukly yrkar p̊a streck i debatten, mötet g̊ar direkt till val och
väljer

att Sara Kyrkander blir nästkommande kommunikationsansva-
rig.

9.1.6 Val av Ledamöter

Andrea Lundkvist söker till posten som ledamot med JML-ansvar. Hon be-
rättar om sig själv och varför hon väljer posten.

Mild Kadeepisarn godtar en nominering p̊a mötet.

Mattias yrkar p̊a streck i debatten och g̊ar direkt till val. Mötet väljer

att Andrea Lundkvist och Mild Kadeepisarn blir nästkomman-
de ledamöter.

9.1.7 Val av Ordförande tillika Storhjärna

Mötet återg̊ar till den tidigare punkten och även Jonas Stylbäck väljer att
kandidera till posten som ordförande. Valberedningen fr̊agar b̊ade Gabriella
Norman och Jonas Stylbäck varför de väljer att söka posten. Mötet överg̊ar
till fr̊agestund och de b̊ade sökande svarar p̊a de närvarandes fr̊agor.

Mötet g̊ar till val, Simon Andersson yrkar p̊a sluten votering och mötet väljer

att vakantsätta posten till nästa SM.

D̊a flera personer har kommit och g̊att justeras röstlämngden av rösträknar-
na och röstlängden fastställs efter endast ett räkneförsök till 35 personer.
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9.2 Val till PNS (Nämndordföranden)

9.2.1 Val av Programansvarig student (PAS)

De sökande Jennie Andersson och Kani Kaza Yara berättar om sig själva
och vad de har för planer för det kommande året.

Mötet g̊ar till diskussion för att sedan överg̊a till val och väljer

att Jennie Andersson blir nästkommande PAS.

9.2.2 Val av Ordförande för Näringslivsgruppen

Nicole Kvist och Susanne Lidman söker till posten som Ordförande för Nä-
ringslivsgruppen. De b̊ada sökande berättar om sig själva. Martin Tran kan-
diderar p̊a mötet och berättar även han om sig själv.

Mötet g̊ar till diskussion och diskuterar de tre kandidaterna. Mattias Fen-
dukly yrkar p̊a sluten votering.

Mötet g̊ar till val och väljer

att Nicole Kvist blir nästkommande Ordförande för Närings-
livsgruppen.

9.2.3 Val av Idrottsnämdsordförande

Johanna Jacobsson, Simon Andersson och Lukas Rane godtar nominering-
arna de f̊ar p̊a mötet.

Mötet g̊ar direkt till diskussion och diskuterar de sökande.

Mötet g̊ar till beslut, och väljer

att Lukas Rane blir nästkommande idrottsnämdsordförande.

9.2.4 Val av Ordförande för Valberedningen

Anna Arousell söker till valberedningsordförande och berättar kort om sig
själv och varför hon söker posten.

Mötet g̊ar direkt till beslut och väljer

att Anna Arousell blir nästkommande valberedningsordföran-
de.
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9.2.5 Val av Källarmästare

D̊a det inte är n̊agon sökande till posten väljer mötet

att vakantsätta posten till nästa SM i maj.

9.2.6 Val av Medteks Ansvariga för Lokal (MAL)

D̊a det inte är n̊agon sökande till posten väljer mötet

att vakantsätta posten till nästa SM i maj.

9.2.7 Val av Internationellt ansvarig

Rebecka Hansson är inte närvarande p̊a mötet men har berättat om vad hon
vill göra som internationellt ansvarig.

Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Rebecka Hansson blir nästkommande Intenationellt An-
svarig.

9.2.8 Val av Studienämndsordförande (SNO)

Gabriella Norman har suttit p̊a posten tidigare och vill söka igen d̊a hon
anser att hon har mer hon vill göra.

Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Gabriella Norman blir nästkommande studienämndsord-
förande.

9.3 Val till Övriga funktionärsposter

9.3.1 Val av Vice SNO

Katja Berg Papworth berättar om sig själv och varför hon söker posten som
vice SNO.

Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Katja Berg Papworth blir nästkommande vice SNO.

9.3.2 Val av Webmaster

Hugo Linder berättar om sig själv och mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Hugo Linder blir nästkommande webmaster.
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9.3.3 Val av Isvaran

Karin Schaedel berättar om sig själv och varför hon söker till posten som
Isvaran. Mötet f̊ar möjligheten att ställa fr̊agor.

Mötet g̊ar till val och väljer

att Karin Schaedel blir nästkommande isvaran.

9.3.4 Val av Valberedning

Anna Arousell, Emma Skärvinge och Ylva Engdahl beskriver sig själva kort
och mötet g̊ar snabbt till val och väljer

att Anna Aroussel, Emma Skärvinge och Ylva Engdahl blir
nästkommande valberedning.

9.3.5 Val av Revisorer

Elin Nygren Wåhlin och Fabian Lundberg kandiderar p̊a mötet och mötet
g̊ar utan invändningar till val och väljer

att Elin Nygren Wåhlin och Fabian Lundberg blir nästkom-
mande revisorer.

10 Övriga fr̊agor

Ingen mötesnärvarande önskar ställa en fr̊aga.

11 Publicering

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a hemsidan i sin helhet.

12 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att ske i maj. Ett exakt datum är inte satt
än. Mer information kommer.
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13 Mötets högtidliga avslutning

Vice Ordförande Mattias Fendukly avslutar mötet 22:29.

Vid protokollet Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Mattias Fendukly
Vice Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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