
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 17 maj 2017

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #1
Onsdagen den 17/5 2017, 17:16
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av kassör Simon Mogren klockan 17:26.

1.2 Val av mötesordförande

Kassör Simon Mogren väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Matilda Messén väljs till sekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Sara Kyrkander och Andrea Lundkvist till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Med hjälp av medlemslistor och Clickers bestäms röstlängden till 30 st röst-
berättigade medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Mattias Fendukly och Nina Jansson Bertheussen väljs till justeringspersoner.
Justeringsdatum sätts till 2 veckor efter mötet, den 31 maj.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd med tillägg av punkt 3.3.

1.8 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande-och närvarorätt.

Justeras:

Mattias Fendukly

1 Justeras:

Nina Jansson Bertheussen
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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

Kommunikationsansvarig Sara Kyrkander informerar om JML-enkäten1 finns
p̊a hemsidan och ber alla sektionens medlemmar fylla i denna.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Konglig Elektrosektionens källarmästare Daniel Ahlberg informerar att sek-
tionernas grill är försvunnen och efterlyser denna. Han tar även upp de
problem som Källargillet har haft med disken i Tolvan. De har haft en l̊ast
l̊ada med deras bestick och porslin som har blivit uppbruten. De planerar
att fortsätta med detta ett tag framöver. Daniel Ahlberg informerar även
om att Tolvan 2 kommer stänga för sommaren den 12 juni.

Källargillet har beslutat att höja priset i läskautomaten med 1 krona.

Jennie Andersson är studentambassadör för KTH och meddelar att nu söker
KTH studentbloggare.

Studienämndens ordförande Gabriella Norman berättar om skolsamman-
slagningen mellan STH, skolan för kemi och skolan för bioteknik. Detta
kommer ej p̊averka utbildningen nämnvärt mer än att det kanske kommer
finnas större möjligheter att läsa kurser inom kemi och bioteknik. Motiven
bakom sammanslagningen är delvis ekonomiska men även att skolorna har
liknande inriktning inom ’life science’.

3.3 THS informerar

THS representant Simon informerar att sektionslokalerna kommer att vara
stängda under sommaren. Han berättar att det finns tre lediga heltidsposter
p̊a THS att söka. Chefredaktör p̊a Osqledaren, studiesocialchef och evene-
mangschef.

KFL3 Nina Jansson Bertheussen tar upp det eventuella namnbytet p̊a THS
och uppmanar alla närvarande att rösta om det för att KF ska ha s̊a bra
underlag som möjligt när de tar beslut.

1JML st̊ar för Jämställdhet, m̊angfald och likabehandling.
2Elektrosektionens och Sektionen för medicinsk tekniks sektionslokal p̊a campus Val-

hallavägen.
3K̊arfullmäktigeledamot

Justeras:

Mattias Fendukly
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Nina Jansson Bertheussen
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4 Föreg̊aende verksamhets̊ar

4.1 Presentation av verksamhetsberättelse för 15/16

Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

4.2 Presentation av ekonomi för 15/16

Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att balans-och resultatrapporten kan faställas.

4.3 Presentation av revisionsberättelse

Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

4.4 Fr̊aga om ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 15/16

Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att styrelsen för verksamhets̊aret 15/16 beviljas ansvarsfrihet.

5 Propositioner

5.1 Proposition ang̊aende ändringar i Stadgarna

Simon Mogren berättar att p̊a det föreg̊aende sektionsmötet röstades om en
ändring i stadgarna. Ändringar i stadgarna m̊aste godkännas p̊a tv̊a följan-
de sektionsmöten. Det krävs även en kvalificerad majoritet.4 Mötet g̊ar till
beslut och beslutar

att bifalla propositionen i sin helhet.

6 Budget

Kassör Simon Mogren presenterar budgeten för verksamhets̊aret 17/18. N̊ag-
ra fr̊agor om budgeten uppkommer och Simon Mogren besvarar dessa.

Nina Jansson Bertheussen ger förslag om att öka fanborgens budget för
att köpa en THS-ros till knoppen p̊a fanan.

Mötet g̊ar till beslut om detta tillägg och beslutar

4Minst 2/3 m̊aste godkänna ändringen

Justeras:

Mattias Fendukly

3 Justeras:

Nina Jansson Bertheussen
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att tillägget bifalles.

Mötet g̊ar till beslut för hela budgeten med det tillägg som har gjorts och
beslutar

att budgeten i sin helhet med det tillägg som har gjorts bi-
falles.

7 Versamhetsplan

Vice ordförande Eva Bergström berättar att detta års verksamhetsplan har
utg̊att fr̊an förra årets med tillägg för samarbeten i b̊ade ’Visioner och m̊al’
samt ’Uppdrag’.

Fabian Lundberg föresl̊ar att i punkt 2.1 ändra fr̊an ’Styrelsen är synliga
under...till ”CNS och PNS är synliga...’

Nina Jansson Bertheussen yrkar p̊a att punkten ska bordläggas tills nästa
möte p̊a grund av att det inte finns n̊agon klarhet i den nuvarande verksam-
hetsplanen.

Mötet g̊ar till beslut om förslaget att i punkt 2.1 ändra till ’CNS och PNS
är synliga under mottagningen och resten av året.’ och beslutar

att ändringen bifalles

Mötet g̊ar till beslut och och beslutar

att verksamhetsplanen med ändringen bifalles.

8 Val

D̊a flera personer har kommit och g̊att justeras röstlämngden av rösträknar-
na och röstlängden fastställs efter endast ett räkneförsök till 27 personer.

8.1 Val av Övriga funktionärsposter

8.1.1 Val av Defibrillator

Valberedningen har en sökande i Samuel Johansson som defibrillator för
nästkommande termin. Johansson är inte själv närvarande p̊a mötet. Mötet
g̊ar direkt till val och väljer

att tilsätta Samuel Johansson som defibrillator.

Justeras:

Mattias Fendukly

4 Justeras:

Nina Jansson Bertheussen
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8.2 Val till PNS (Nämndordföranden)

8.2.1 Val av Källarmästare

Anna Kinnander kandiderar och berättar lite om varför hon söker. Mötet
g̊ar till direkt val och väljer

att tillsätta Anna Kinnander som källarmästare.

8.2.2 Val av Medteks Ansvariga för Lokal (MAL)

D̊a inga sökande till denna post finns väljer mötet

att bordlägga fr̊agan till nästa sektionsmöte.

8.2.3 Val av Qlubbmästare

Sittande Qlubbmästare Fabian Lundberg ger förslag om Jennie Andersson
som ny Qlubbmästare. Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att tillsätta Jennie Andersson som Qlubbmästare.

8.3 Val till CNS (Styrelsen)

8.3.1 Val av Ordförande tillika Storhjärna

De tv̊a sökande till posten, Jonas Stylbäck och Eva Bergström, presenterar
sig och berättar varför de söker.

Mötet överg̊ar till fr̊agestund och de b̊ade sökande svarar p̊a de närvarandes
fr̊agor.

Mötet g̊ar till diskussion och diskuterar de tv̊a kandidaterna. Nina Jans-
son Bertheussen yrkar p̊a sluten votering.

Mötet g̊ar till val och väljer

att tilsätta Eva Bergström som ordförande.

D̊a vissa Clickers inte fungerat justeras röstlängden av rösträknarna och
röstlängden fastställs till 29 personer.

8.3.2 Val av Vice ordförande tillika Lillhjärna

Andrea Lundkvist och Jonas Stylbäck godtar nomineringarna.

Mötet överg̊ar till fr̊agestund och Simon Mogren yrkar p̊a en fr̊aga var per
person.

Justeras:

Mattias Fendukly
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Mötet g̊ar till diskussion och diskuterar de tv̊a kandidaterna. Nina Jans-
son Bertheussen yrkar p̊a sluten votering.

Mötet g̊ar till val och väljer

att vakantsätta posten.

Fr̊agan ska tas upp av styrelsen eller p̊a nästkommande SM.

D̊a m̊anga har g̊att justeras röstlängden av rösträknarna och röstlängden
justeras till 22 personer.

9 Ordningsfr̊aga

Gabriella Norman tar upp en ordningsfr̊aga att lägga till val av vice ord-
förande till dagordningen.Nina Jansson Bertheussen yrkar p̊a att utlysa val
för detta innan.

Mötet beslutar

att lägga till punkten val av vice ordförande i dagordningen.

10 Övriga fr̊agor

Ingen mötesnärvarande önskar ställa en fr̊aga.

11 Publicering

Samtliga mötesnärvarande g̊ar med p̊a en publicering av mötesprotokollet.

12 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer h̊allas i slutet av september, efter mottag-
ningen. Ett datum är ej fastställt än.

Justeras:

Mattias Fendukly
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Nina Jansson Bertheussen
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13 Mötets högtidliga avslutning

Simon Mogren avslutar verksamhets̊arets första SM klockan 20:52.

Vid protokollet Justeras

Matilda Messén
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Simon Mogren
Kassör
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Mattias Fendukly

7 Justeras:

Nina Jansson Bertheussen


