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Sektionsstyrelsen, CNS

Verksamhetsåret 2015/2016 började med en överlämningshelg tillsammans
med avgående och pågående PNS och CNS där visioner och mål, verksamhetsplan samt budget diskuterades. Resultatet av denna helg var dokument
som alla förtroendevalda funktionärer varit med att ta fram, som sedan SM
kunde besluta om. Vi ansåg att detta var en bra idé då alla delar av sektionen fick vara med från början och påverka verksamhetsplan och budget.
Helgen var dessutom ett bra tillfälle för teambuilding med både gamla och
nya funktionärer då vi även lagade mat tillsammans och lekte lekar.
Under sommaren tog styrelsen ett välförtjänt sommarlov för att kunna
ladda upp inför hösten och årets utmaningar. Vi försökte få ihop ett par
teambuildingaktiviteter under sommaren, men det var svårt att hitta tider
då alla i styrelsen var i stan samtidigt.
Efter sommaren var det dags för mottagningen där styrelsen representerades på flera sätt; På Bogesund och KAMEL hade styrelsen tillsammans
med elektrostyrelsen (och kemistyrelsen under KAMEL) en station för de
nyantagna. Styrelsen anordnade även en informationskväll i Tolvan som tyvärr inte lockade så många nyantagna på grund av schema- och kommunikationsmiss. Utöver detta minglade delar av styrelsen med de nyantagna
under många olika evenemang under mottagningen och fanns representerade
i såväl fadderiet som ProgramRådet.
Efter en fantastisk n0llegasque där hela styrelsen var med och representerade, deltog delar av styrelsen även på Kungliga Maskinsektionens
n0llegasque såväl som Konglig Kemisektionens n0llegasque. Vi var inbjudna
till E-sektionen i Lund (där både elektroteknikprogrammet och medicinteknikprogrammet är representerade), för att gå på deras n0llegasque, men
tyvärr åkte ingen från styrelsen dit.
Efter mottagningen tog året vid ordentligt och styrelsen representerade
sektionen på många olika möten tillsammans med THS och KTH. Bland
annat så har vi haft representanter på ordföranderådet, ekonomirådet och
kommunikationsrådet tillsammans med andra sektioner på THS. Ordförande
och vice ordförande har även varit med på möten med Strategiska rådet och
Ledningsgruppen på STH. Ordförande Nina Jansson Bertheussen har utöver dessa möten även fått vara med och utse nästa Vice Skolchef på STH,
samt varit på lokalmöten med KTH angående larmen som sattes in i alla
sektionslokaler under sommaren. Under året har styrelsen arbetat en hel del
med flytten till nya huset i Flemingsberg. Vi har haft möten tillsammans
med IsH, sedermera IsF, samt Röda korsets högskola. Flytten kommer ta vid
under sommaren 2016. I samband med flytten till nya huset så beslutade SM
efter att styrelsen haft möten tillsammans med Kårordförande Pontus Gard
och representanter från IsH och IsF att de studenterna som läser högskoleingenjörsprogrammet på vår utbildning inte längre kommer ingå under vår
sektion utan istället kommer tillhöra IsF. I slutet av verksamhetsåret skapades det på STH en projektgrupp för att planera invigningen av nya huset,
Technology and Health, där ledamot Elin Nygren Wåhlin representerade
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styrelsen och studenternas intresse i denna fråga.
Styrelsen har bjudit STH’s kansli på frukost under tre tillfällen under
året (ute i Flemingsberg), samt en middag i februari (i Tolvan). Detta är
något som startades för att få bättre kommunikation mellan oss studenter
och kansliet. Vi i styrelsen tycker att det är ett väldigt bra sätt att på ett
enkelt sätt ha kontakt med STH’s kansli, förhoppningsvis kommer det vara
lättare att få representanter från STH på plats när hela skolan kommer vara
på samma ställe, ute i Flemingsberg.
I årsskiftet 2015/2016 åkte ledamot Mattias Fendukly på utbytesstudier
till Belgien och kunde därför inte närvara på möten och aktiviteter under
vårterminen. Styrelsen tog ändå beslutet att Mattias inte behövde entlediga
sig, eftersom det skulle vara lättare för styrelsen att fortsätta arbeta med
en person kort istället för att ta in en ny person som behövde introduceras.
Mattias gjorde så mycket han kunde på distans, och appendix Jonas Stylbäck
fick ta lite mer ansvar än hans post kräver.
På våren representerade hela styrelsen (förutom Mattias) på den storslagna Vårbalen! Inför detta hade styrelsen tagit beslutet att på Vårbalen
lämna över årets hedersutmärkelse till fröken Anna Larsson (CMEDT-10)
för lång och trogen tjänst.
Under året har Sångbokskomittén (SBK) slutfört det mödosamma arbetet med att ta fram en ny sångbok. Detta är ett samarbete mellan Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik och kommer vara
historiens första gemensamma sångbok för dessa två sektioner! Sångboksreleasen kommer ske i samband med tentapub 4.
Styrelsen har ätit middag med elektrostyret två gånger under året och
har anordnat en FunQ-gasque med tema ”Årtionden” ute i Fastanäset. Tyvärr lyckades vi i år inte få ihop någon middag med Kemistyrelsen, till allas
förtret!
Överlag är styrelsen 2015/2016 nöjda med året som har varit.

1.1

Styrelsen 2015/2016

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot med JML-ansvar
Ledamot
Appendix

Nina Jansson Bertheussen
Evelina Adolfsson
Lina Welander
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Jonas Stylbäck

/Nina Jansson Bertheussen, Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik

2

CMEDT-11
CMEDT-12
CMEDT-12
CMEDT-14
CMEDT-13
CMEDT-11
CMEDT-12
CMEDT-15
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Näringslivsgruppen, NLG

Under verksamhetsåret 15/16 har arbetet med gruppdynamik från föregående år fortsatt. Det har även legat fokus på att skapa en bättre struktur
vad gäller fortlöpande möten, som dessutom ligger tätare än tidigare. Detta
för att hela gruppen ska ha bättre uppfattningen om vad som komma skall.
Till detta har även större fokus lagt på att föra mötesprotokoll.
Gruppstrukturen har sett ut som tidigare år med företagsansvariga medlemmar, MedTechEvening-ansvarig samt ”vandrande” sekreterare vid möten.
Tyvärr har eventen under året varit lite för lika tidigare år vilket har
resulterat i en mättad publik, något som kan vara värt att fokusera att
ändra på under kommande år genom att hitta nya företag att samarbeta
med.
Årets största event var i vanlig ordning MedTechEvening. Detta var mycket lyckat med flera nya företag. Drygt 200 studenter närvarande och intäkterna låg på ca 150 000 SEK.

2.1

Evenemang

De event som har gjorts under 2015/2016 är:
• 20/8 Mottagningsevent för Civ.1 med Philips Healthcare
• 26/8 Mottagningsevent för Civ.1 med GE Healthcare
• 28/8 Mottagningsbesök av Studybuddy
• 3-5/11 MedTechBranching
• 3/12 Glöggmingel med Philips Healthcare
• 17/12 Innebandy mot GE Healthcare
• 22/2 Måndagspub med Frogleap
• 3/3 Case-lösning med GE Healthcare
• 6/4 MedTechEvening
• 3/5 Studiebesök GE Healthcare
• 23/5 Studiebesök Philips Healthcare
Mottagningsevent GE och Philips
Dessa event fungerade som vanligt bra. Philips körde på tidigare upplägg
med en överblick av vad företaget jobbar med inom hälsa och sjukvård. De
hade även med sig ett antal interns/alumner från MiT som berättad om hur
det är att jobba på företaget samt hur utbildningen har hjälpt dem nå dit.
GE valde i år att köra ett eftermiddagsmingel i sina lokaler i Danderyd.
Det sattes upp en tipspromenad, kubbspel m.m. Det hela hade en lite mer
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avslappnad känsla och var uppskattat av både faddrar som nyantagna.
MedTechBranching
Detta event som i grunden är tänkt att över en eller två veckor erbjuda
ett flertal presentationer från olika företag led i år av företagsbrist. Detta
resulterade i en mindre publik än man hoppats på. Om detta event ska leva
vidare under kommande år behövs bättre planering av företag i ett tidigare
skede.
Glöggmingel med Philips Healthcare
Detta event blev som vanligt väldigt lyckat och trevligt! Ger under avslappnade förhållanden personal från företaget och studenter möjlighet att
mingla och prata.
Måndagspub med FrogLeap
Samarbete mellan NLG och PR samt inkubatorföretaget FrogLeap. Det
hölls en kortare presentation av företagets verksamhet och ett av dess nuvarande startups. Tyvärr ganska liten publik men ändå ett roligt och intressant
inslag på en måndagspub!
Case-lösning med GE Healthcare
Roligt och lyckat case som vanligt. Diskuterade problem kring vårdflöden vid bildgivandediagnostik på sjukhus. Hade utöver civ. ingenjörer även
högskoleingenjörer på plats samt ett antal utbytesstudenter!
MedTechEvening
MTE fortsätter växa! Troligtvis en av de mest lyckade upplagorna hittills. Behöver fortfarande jobba med att nå ut till fler företag för att få en
större bredd på eventet. Kan även behöva diskutera/strukturera om upplägget med presentationer inför kommande år.
Studiebesök GE och Philips
Två lyckade event som hos båda företagen fokuserade på att visa upp de
delar av företagen som inte jobbar med bildgivandeteknik.
Philips passade även på att berätta om en ny masterskurs som drivs
tillsammans med KTH. Kursen ämnar att undersöka framtidens sjukvård
och den innovationsverksamhet som finns i ämnet.

2.2

NLG medlemmar

Under våren 16 valde NLG att rekrytera fyra nya medlemmar för att ersätta
avhoppande. Dessa fyra verkar passa mycket bra in i gruppen och kommer
att under nästa verksamhetsår få åta sig allt mer ansvar.
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2.3

Sammanfattning

Allt som allt har året 15/16 varit lyckat. Det har genomförts ett passande
antal event, dessa kunde dock ha haft en bättre spridning vad gäller företag,
något att jobba på under kommande år!
/Niels Agerskov, Ordförande Näringslivsgruppen 2015/2016

5

3

Studienämnden, MSN

De mål som sattes för verksamhetsåret var att:
1. Förbättra kursutvärderingarna
2. Arbeta mer strategiskt med kurs och programutveckling.
3. Förbättra kommunikation internt och externt.
Mål 1 uppnåddes genom att försöka öka deltagandet på kursutvärderingarna genom att visa vilken skillnad de gör. Olika typer av halvtidsutvärdering testades även genom medium som facebook och gruppmöten efter
föreläsningar.
Mål 2 uppnåddes genom att kursansvariga kontaktades perioden före för
att återkoppla från tidigare utvärderingar. Posten PAS skapades och Sander
Riedberg valdes för att utveckla vårt program. LEQ-utbildning med tre av
studienämndens representanter genomfördes för att leda LEQ-stugor där
studenter diskuterar resultatet från LEQ-utvärderingarna.
För att uppnå mål 3 deltog studienämnden i mottagningen 2015 samt
skapade intern dokumenthantering på facebook och dropbox. Roliga möten
med fika samt bowling ökade teamkänslan.
I övrigt nominerades Mats Ericsson till årets lärare.
/Rebecka Nilsson Hall, Studienämndsordförande 2015/2016
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Idrottsnämnden, MIN

Det var ett väldigt bra år för Idrottsnämnden, vi har ökat i diversiteten över
vilka klasser som är med och tränar och det är en väldigt bra blandning mellan könen. Många började med att klaga lite på att Idrottsnämnden endast
har spelat innebandy samt fotboll där vi har försvarat med att inga andra
ville vara med att träna. Nu blandar vi många sporter och försöker även ha
med träningar som är fokuserade på kondition samt styrka.
En start av att skaffa matchtröjor har gjorts där det enda som är kvar
är att sätta tryck på dessa och äntligen har idrottsnämnden matchtröjor!
Paintball har körts som vanligt och det är ett event som fortfarande verkar dra med medlemmarna!
Diskussioner har skett om Tough Viking vilket troligtvis kommer att ske
ett event senare.
Vi blev accepterade friskvårdsbidraget som tyvärr hölls med att användas tills vi visste vem som blev nya Idrottsnämndsordföranden och vad denne
hade för planer, detta användes dock i slutet av mandatperioden.
Ett väldigt bra år för Idrottsnämnden som hoppas öka och öka!
/Simon Andersson, Idrottsnämndsordförande
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5

Mottagningen

5.1

Rapport från mottagningsansvariga 2015

5.2

Rapport från mottagningsansvariga 2016

FøF har under perioden börjat planera mottagningen tillsammans med elektros
FøF samt ÖSK. Det har hittills gått bra och flytit på, många tankar och
mycket nya idéer. Kanslierna har jobbat med oss och mot samma håll.
Vi har gått på Mottagningsråd samt gjort utbildningarna FEST och
STAD. Vi har även deltagit i en KickOff samt varit på Mottagningsinternat.
FøF har hunnit ha en Fadderpub, där vi har presenterar förslaget för Mottagningen samt fått träffa intresserade faddrar. Vi har även tagit kontrakt
med nya intressanta företag.
Just nu sker planering inför intervjuer med faddrar, samt en första gasque för alla som ska jobba med mottagningen 2016.
/Jennie Andersson och Ulrika Ottosson, FøF 2016
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ProgramRådet, PR

Under verksamhetsåret har ProgramRådet (PR) bestått av 8-14 medlemmar från Konglig Elekrosektionen (E) och Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT). Klubbmästare för E har varit Marcus Inacio (2015) samt Lukas
Bjarre (2016), vilkas stöd och uppmuntran lagt grunden för ett lyckat verksamhetsår. Sedan ett antal år tillbaka delar E och MiT sektionslokal och
Klubbmästeri.

6.1

Evenemang

Dessa evenemang har skett under året:
Veckopubar hölls varannan måndag under verksamhetsåret. Under dessa såldes hemlagat mat till förmånliga priser. Närvaron på pubarna var varierat. Konceptet är bra och har utvecklingspotential men måste bedömas
efter intresse och arbetsförmåga.
Vårbalen hölls den 16:e april på Vinterviken i Stockholm. Evenemanget lockade ca 130 gäster från bägge sektioner, samt hedersgäster från bl.a.
Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och andra sektioner på KTH.
Tentapubar anordnades i oktober, januari, mars och juni månad med
olika teman. Nytt för i år är att Tolvan sökt tillfälligt utökat serveringstillstånd inför tentapubar, vilket medför att alla studenter på KTH haft
möjlighet att gästa oss. Responses på detta har varit mycket positivt.
n0llepubrundan ägde rum tisdagen den första september. Som tididare år hade ProgramRådet, tillsammans med mottagningen, Campus enda
stora uteservering. Med inhyrd mobil fatanläggning och möjlighet till att
grilla hamburgare utomhus bler det stor succé! Fokus detta år var att vidareutveckla konceptet med uteservering, vilken kompletterades med ett uppeggande framträdande med Anna Untz.
n0llegasquen avslutade mottagningen den 18:e september och arrangerades, återigen, i Nymbles nya matsal. Mottagningen hade ansvar för,
och planerade, n0llegasquen själva. Arrangemanget får anses lyckat bortsett
från maten under sittningen, vilken höll en lägre standard. ProgramRådet
tillhandahöll betalningslösningen för arrangemanget samt arrangerade ett
efterkör till klockan 05:00 i Tolvan. Ambitionen med uteservering fungerade
delvis men bör utvecklas om en stor efterfest skall fungera i framtiden.
LussePRe hölls i år lördagen den 5:e december. Liksom under föregående
år visade gästerna att det går utmärkt att festa till långt in på småtimmarna
även efter ett utsökt julbord, som denna gång i stor utsträckning inspirerats
av vegetariska och veganska rätter.
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Utöver de stadigvarande arrangemangen har ProgramRådet även genomfört enstaka och återkommande arrangemang enligt nedan.
MedTechEvening gick av stapeln den 6:e april och hölls som tidigare
år i Q-restaurangen. Ölsugna utställare och studenter möttes sedan upp i
Tolvan för att fortsätta minglandet.
Rock i Tolvan har tidigare varit ett mycket populärt inslag och har
återigen arrangerats på sektionen av en grupp engagerade studernter. Liksom på tentapubar och liknande event har man under Rock i Tolvan ansökt
om tillfälligt serveringstillstånd för utökad krets. Rockkvällen revs av den
20:e maj.
Silverbröllop gällande äktenskap mellan Konglig Elektrosektionen och
Konglig Kemisektionen firades med pompa och ståt den 7:e november med
en sprakande sittning, vilken hölls i GIHs lokaler. Både Draget (Kemis sektionslokal) och Tolvan välkomnade gäster med sällskap till efterfest.
Externa uppdrag har varit en stor del av ProgramRådets arbete under
året som gått. Vi har jobbat som vanligt med båda sektionernas sektionsmöten men arbetar även vid företagsevent, alumnikvällar och jubileumsfester.
Förutom sektionsrelaterade event har även företagsfester, musikevent och
dylikt arrangerats på förfrågan från studenter på sektionerna.
ProgramRådet har också intagit en aktiv roll i debatten om pubverksamheten på campus, dels genom klubbmästarnas respektive styrelser men
också genom THS Pubråd, där klubbmästare från samtliga klubbmästerier
från KTH kan samlas för att diskutera problem, lösningar och visioner.
ProgramRådet med dess engagerade och hängivna medlemmar har arbetat hårt för att tjäna sektionerna på bästa sätt. Detta har inneburit att vi
strävat efter att ha minst ett arrangemang i veckan under studieperioderna
för att kunna erbjuda god stämning och bra priser i baren.
/Michael Näsström, Klubbmästare 15/16
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