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1 Sektionsstyrelsen, CNS

Verksamhets̊aret inleddes med en överlämningsdag med diskussion om bud-
get och verksamhetsplan tillsammans med v̊ara företrädare, för att sedan
arbeta fram den p̊a egen hand.

Efter lite välförtjänt sommarlov var det dags för mottagning. Styrelsen ha-
de en station p̊a Bogesund och KAMEL, hängde p̊a Q-n0llan och höll i ett
informationstillfälle. Flera av styrelsemedlemmarna var även aktiva i mot-
tagningen i olika skepnader som exempelvis Fø F, faddrar och ProgramR̊adet.
Efter en fantastisk n0llegasque hos oss själva åkte ett gäng till E-sektionen i
Lund för deras n0llegasque, bal hos Elektroteknologsektionen p̊a Chalmers
i samband med Kallefestivalen och även Kemis n0llegasque representerade
vi p̊a.

Under sommaren flyttade Skolan för Teknik och Hälsa (STH) vid KTH in
i ett nytt hus i Flemingsberg, tillsammans med Röda Korsets Högskola och
avdelnigar fr̊an Karolinska Institutet samt Karonlinska Universitetssjukhu-
set. Huset kallas för Technology and Health. Det blev en fantastisk invigning
med pompa och st̊at den 20:e oktober som Elin Nygren Wåhlin satt i ar-
betsgruppen för och hela styrelsen hjälpte till att arrangera.

I och med flytten till det nya huset har ett samarbete med Röda Korsets
Högskolas Studentk̊ar (RKHSK) och Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF)
p̊abörjats. Vi har mötts i o�ciella sammanhang i form av K̊ar-Skolmöte där
ledningen fr̊an de olika skolorna och de tre ordföranden suttit med och kun-
nat lyfta fr̊agor som är gemensamma för alla. Vi har även mötts i mindre
o�ciella sammanhang i form av middagar för att lära känna varandra och
en kommunikationsgrupp mellan oss p̊a Facebook har skapats för att snabbt
kunna ställa fr̊agor och informera varandra.

Under året har nya ansvarsomr̊aden tillkommit och poster för dessa har
skapats i samband med att sektionen utvecklats. Vi har numera en ansva-
rig för sektionslokalen i Flemingsberg, en Internationellt ansvarig som ska
ta hand om v̊ara internationella studenter och studienämnden har utökats
med en vice Studenämndsordförande.

Under den högtidliga V̊arbalen utdelades en Hedersutmärkelse till Gabriella
Norman, bland annat för hennes fina studieresultat vid sidan av fantastis-
ka engagemang i Studienämnden, valberedningen och som en av nästa års
mottagningsansvariga.
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1.1 Styrelsen 2016/2017

Ordförande Elin Nygren Wåhlin CMEDT-11
Vice Ordförande Mattias Fendukly CMEDT-12
Kassör Simon Mogren CMEDT-15
Sekreterare Andrea Lundkvist CMEDT-15
Kommunikationsansvarig Ulrika Ottoson CMEDT-14
Ledamot Josefine Corné CMEDT-14
Ledamot Ulrika Helander CMEDT-14
Appendix Eva Bergström CMEDT-16

/Elin Nygren W̊ahlin, Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
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2 Näringslivsgruppen, NLG

Under läs̊aret 2016/2017 har Näringslivsgruppen inom Sektionen för Medi-
cinsk teknik fokuserat p̊a nya spännande företagssamarbeten. Det har varit
ett år med många företagsmöten och nya värdefulla kontakter som p̊a sikt
kommer att stärka NLG och Sektionen för Medicinsk teknik.

Läs̊aret började med besöket till Medicinteknikdagarna som i år ägde rum
i Örebro. Undermedicinteknikdagarna deltog tv̊a representanter fr̊an NLG,
David Andersson och Evgenija Kravchenko. Nya kontakter knöts och flerta-
let av dessa deltog sedan p̊a MedTech Evening som detta läs̊ar anordnades
redan i februari. Detta för att göra det möjligt för studenterna att ha en
chans att söka sommarjobb d̊a dessa annonseras runt denna tidpunkt. Un-
der hösten rekryterades även nya medlemmar till NLG, d̊a många av de
tidigare medlemmarna nu tagit examen.

Utöver v̊ara huvudsakliga event s̊a som MTE, har NLG i år även anord-
nat flertalet lunchföreläsningar, workshops samt studiebesök i samarbete
med företagen aktiva i v̊ar bransch. N̊agonting som NLG har fokuserat ex-
tra mycket p̊a i år är att värna om v̊ara företagssamarbeten för att lägga en
stabil grund för kommande läs̊ar. Bland annat med Johnson Johnson som
har visat ett stort intresse för ett framtida samarbete.

/Josefin Lindemalm, Ordförande Näringslivsgruppen 2016/2017
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3 Studienämnden, MSN

Under verksamhets̊aret 16/17 har studienämnden har fyra stycken heltidsmö-
ten, ett efter varje period. Där har kursutvärderingar diskuterats och analy-
serats. Mitt i perioderna har även halvtidsmöten h̊allits. Dessa har behandlat
mer akuta problem i kurserna och har dessutom inneh̊allit ett teambuilding-
moment, i form av t.ex. bowling eller tacokväll.

Studienämnden har även haft aktiviteter utanför sitt eget arbete. Vi har,
tillsammans med studienämnden för Konglig Elektrosektionen, h̊allit i s̊a
kallade pluggfika innan tentaperioderna d̊a vi bjudit p̊a fika för att upp-
muntra tentapluggande. Vi har även bjudit in lärare som h̊aller i kurser för
sektionen till en lärarmiddag. Detta var mycket uppskattat

Gabriella Norman, Studienämndsordförande, 2016/2017
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4 Idrottsnämnden, MIN

Sammanfattat skulle jag säga att MIN har gjort vissa saker annorlunda
under detta år.

• Köpt matchtröjor och ny utrustning allmänt, fotbollar, tennisbollar,
volleyboll, pingisrack etc.

• Haft regelbundna träningar med väldigt hög närvaro. Högst hittills
vad jag vet om.

• Medverkat bra i THS-mästerskapen, nästan även ett basketlag om inte
händelserna i Stockholm hade hänt.

• Börjat med lite extra veckoträningar med Johanna Jacobsson i täten.

/Simon Andersson, Idrottsnämndsordförande, 2016/2017
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5 Mottagningen

5.1 Rapport fr̊an mottagningsansvariga 2016

Som Fø F, mottagningsansvariga, p̊a Sektionen för Medicinsk Teknik verk-
samhets̊ar 2016 har vi arbetat med fr̊agor berörandes Mottagningen för att
ge de nya studenterna en s̊a bra start p̊a studietiden som möjligt. Detta
har gjorts p̊a många fronter, främst genom att skapa en välkommande miljö
genom olika evenemang där alla ska kunna må bra. Dessa event har för-
hoppningsvis bidragit till studenters hälsa och välbefinnande med grund i
jämlikhet och likabehandling. De har ocks̊a varit en viktig punkt för att ska-
pa gemenskap mellan studenterna.

Under mottagningen hölls event b̊ade p̊a Campus Valhallavägen samt Fle-
mingsberg i syfte att samarbeta med verksamheten i Flemingsberg samt att
alla studenter vid KTH ska veta vilka MiT är. Vi har tro p̊a att Mottag-
ningen har p̊averkat studenters förutsättningar inför studierna positivt.

/Jennie Andersson och Ulrika Ottosson, mottagningsansvariga 2016

5.2 Rapport fr̊an mottagningsansvariga 2017

Fø Fhar under perioden börjat planera mottagningen tillsammans med Elektros
FøF samt ÖSK. Det har hittills g̊att bra och flutit p̊a, många tankar och
mycket nya idéer. Kanslierna har jobbat med oss och mot samma h̊all. Vi
har g̊att p̊a Mottagningsr̊ad samt gjort utbildningarna FEST och STAD.
Vi har även deltagit i en KickO↵ samt varit p̊a Mottagningsinternat. Fø F
har hunnit ha en Fadderpub, där vi har presenterar temat för årets Mottag-
ning samt f̊att trä↵a intresserade faddrar. Under v̊aren har Fø Fhaft kontakt
med olika typer av företag för sponsring och arbetat ihop med b̊ada arbets-
utskotten fr̊an Medtek och Elektro om ett event som kommer ske i augusti
under Mottagningen. Fø Fhar dessutom haft alla sina intervjuer med sö-
kande faddrar. I början av maj anordnades en Faddergasque för att svetsa
samman gruppen. Just nu p̊ag̊ar planering och möten med kanslierna och
sponsring inför mottagningen 2017.

/Johanna Jacobsson och Gabriella Norman, mottagningsansvariga 2017
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6 ProgramR̊adet, PR

Under verksamhets̊aret 2016/2017 har PR, ProgramR̊adet, best̊att av ett
gäng glada FestPRissar och KalsPingloR fr̊an Konglig Elektrosektionen (E)
och Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) som arbetat vid sektionernas
fester och arrangemang. Klubbmästare fr̊an E har varit Lukas Bjarre samr
Ossian Krödel, vilkas stöd och engagemang har lagt grunden för ett otroligt
lyckat verksamhets̊ar.
ProgramR̊adet har arrangerat stadigvarande arrengemang enligt nedan.

Veckopubar har h̊allits p̊a torsdagar detta verksamhets̊ar till skillnad mot
föreg̊aende d̊a det h̊allits p̊a måndagar. Denna nya dag för pubar har
visat sig vara otroligt attraktiva för gemene teknolog och det lär fortg̊a
i framtiden.

V̊arbalen hölls den 22 april å Venue81 beläget p̊a Drottninggatan i cen-
trala Stockholm.V̊arbalen blev som tidigare år det mest attraktiva
evnemanget under året och biljetterna s̊alde som svalkande isglass en
het sommardag. 158 gäster gästade den vackra lokalen och det repre-
senterades fr̊an bland annat, E-sektionen vid LTH, Elektroteknolog-
sektionen vid CTH samt Sct. Omega Broderskab vid NTNU.

Tentapubar annordnas sedesenligt i slutet av varje tentaperiod. Pubarna
inleddes med sittnigar med vitsiga teman s̊a som Kom som du inte
är och Tema Gains. ProgramR̊adet har även fortsatt med att söka
utökade tillst̊and s̊a att tentapubarna kan h̊alla öppet senare in p̊a
natten samt s̊a alla THS medlemmar kan närvara.

nØllepubrundan ägde rum tisdagen den 30:e Augusti, och PRstoltserade
med en stor uteservering med fatöl och grillade hamburgare. Inne i Tol-
van höll dansgolvet ig̊ang och Electric Ice Tea samt Hjärnblödningar
s̊aldes i rekordmängder tack vare ett mer e�ktiviserat serveringsflöde.

nØllegasquen avslutade mottagningen den 16:e September och arrange-
rades, återigen, i nya matsalen i Nymble. ansvarade och planerade
gasquen, och PRtillhandahöll kortbetalningsservicen p̊a hemsidan samt
stod för efterköret i Tolvan till klockan 05:00.

Lusse PRe ägde rum den 26:e November, och trots KTHs beslut att av-
veckla Tolvans matlagningsmöjligheter s̊a stoppades in PRfr̊an att göra
Campus bästa julbord! E- och MiT-teknologerna fick frossa p̊a stora
mängder korv, julskinka, sill och köttbullar bl.a. för en förmånlig peng.
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SM i Fest är en tävling som infaller varje g̊ang Quarnevalen inträ↵ar. Själv-
fallet ställde ProgramR̊adet upp i denna högt beryktade tävling. Te-
mat för festen PRannordnade var Dungeons & Dragons, förberedelserna
var många och krävande, allt för att kunna genomföra festen s̊a ut-
omordentligt som möjligt. Detta lönade sig och de delar av Program-
R̊adet som arbetade och planerade festen blev för evigt upphöjda till
skyarna d̊a de presenterades som vinnarna av SM i fest under Quar-
nevalens Slutfest.

Utöver de stadigvarande arrangemangen har ProgramR̊adet även ge-
nomfört enstaka och återkommande arrangemang enligt nedan.

Alumnipuben för Elektrosektionen hölls den 28:e September och arran-
gerades tillsammans med EES Kansli. Gamla Elektroteknologer fick
möjligheten att återuppleva Tolvan, köpa billiga törstsläckare i baren
och prata minnen och upplevelser med s̊asom gamla och nya teknolo-
ger. Ett väldigt givande evenemang som förhoppningsvis snart infinner
sig för MiT.

Externa uppdrag har varit en stor del av ProgramR̊adets arbete under
året som g̊att. Vi har jobbat som vanligt med b̊ada sektionernas re-
spektive sektionsmöten och företagsevents, och arrangerat fester p̊a
förfr̊agan av teknologer vid sektionerna. Nytt för året har varit att
arrangera ExÖlar, där nyutexaminerade teknologer har hyrt in PRför
att arrangera en sittning och arbeta vid baren.
PRhar ocks̊a intagit en aktiv roll i debatten om pubverksamheten p̊a

campus, dels genom klubbmästarnas respektive styrelser men ocks̊a
genom THS Pubr̊ad, där klubbmästare fr̊an samtliga klubbmästerier
fr̊an KTH kan samlas för att diskutera problem, lösningar och visioner.

PRmed dess engagerade och hängivna medlemmar har arbetat h̊art för
att tjäna sektionerna p̊a bästa sätt. Ett stort steg fram i festverksam-
heten har varit införandet av pubar varje vecka istället för varannan.
Detta har lett till mer arbete för medlemmarna i PRoch därmed har
mycket fokus även lagts ned p̊a att rekrytera fler till organisationen.

/Fabian Lundberg, Klubbmästare 2016/2017
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7 Källargillet

Under mitt år som Källarmästare har jag drivit n̊agra större fr̊agor, dessa
kan delas upp som följande:

Uppstyrning av administrationen

Vid min start var jag bestämd att cementera en plats för Medicinsk Teknik
i Källargillet och Tolvan genom en uppstyrd och tydlig administration. Ge-
nom att ha kontinuerliga möten och tydliga arbetsomr̊aden blir samarbetet,
enligt empirisk studie, lyckat.

Kontakt, reklam och exponering

Förutom att styra upp Källargillets administration lade jag ned mycket tid
p̊a att öka v̊ar externa representation och exponering p̊a Facebook. Jag har
designat en ikon för Källargillet för att komplettera Magnus Brandts ban-
ner, optimerat Facebook-sidan för v̊ar typ av verksamhet samt kontinuerligt
bifogat information till Källarmästare, Källarnissar och funktionärer.

Den stora matfr̊agan Jag har tillsammans med de andra Källarmästarna
behövt genomlida kaoset i samband med de nya matlagningsreglerna. Vi har
gjort v̊art bästa för att kunna erbjuda liknande möjligheter till matlagning
som tidigare.

/Jonas Stylbäck, Källarmästere 2016/2017
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8 Valberedningen

Valberedningen 16/17 har under året:

• Anordnat en Valmässa i sektionslokalen Rudan där representanter fr̊an
CNS och PNS berättade om sina poster samt höll i olika lekar.

• Haft möten innan sektionsmötena för att diskutera lämpliga kandida-
ter och hur vi ska f̊a sektionsmedlemmar att söka till de olika posterna.

• Ställt fr̊agor under sektionsmötena för att underlätta för de röstberät-
tigade att välja lämplig kandidat för en viss post.

• Gjort posters, skrivit inlägg och gjort videos p̊a Sektionen för Medi-
cinsk Tekniks Facebook-sida samt pratat med sektionens medlemmar
för att p̊a olika sätt f̊a dem att söka poster.

Sara Kyrkander, Sammankallande Valberedningen 2016/2017
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9 Internationella mottagningen

Under min korta tid som Internationellt Ansvarig för sektionen har jag sam-
arbetat med Elektrosektionen för att ta emot internationella studenter. Till-
sammans arrangerade vi en liten mottagning för ca 30 studenter i januari,
varav 3 stycken studenter tillhörde sektionen. Under den mottagningen väl-
komnade vi studenterna p̊a deras första dag, arrangerade en liten rundtur
p̊a campus, hade en poängjakt/skattjakt i Gamla Stan samt en bastukväll
p̊a campus. Planeringen inför höstens mottagning är redan ig̊ang och hela
samarbetet har fungerat mycket bra.

Förutom all kontakt med Elektrosektionen har jag även haft kontakt med v̊ar
internationella koordinator som är jättepositiv till att vi h̊aller en mottag-
ning för de internationella studenterna. Vi har utvärderat den mottagning
som var och även diskuterat lite om hur det ser ut inför hösten. Jag har
ocks̊a deltagit p̊a tv̊a stycken möten med THS Internationella R̊ad där vi
har fört diskussioner om den kommande mottagningen och har bytt idéer
och liknande kring v̊ara egna mottagningar.

Charlott Danko, Internationellt ansvarig 2016/2017
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