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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Jonas Stylbäck, Vice Ordförande, öppnar mötet klockan 17:33.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonas Stylbäck till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Då sekreterare är frånvarande föreslår Jonas föregåendeårs sekreterare Andrea
till sekreterare. Mötet väljer Andrea Lundkvist till mötessekreterare.

1.4

Närvaro

Eva Bergström
Jonas Stylbäck
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Nathalie Wehlin
Gabriella Norman
Jennie Andersson
Lukas Rane
Rebecka Hansson
Anna Kinnander
Emil Ekelund

1.5

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Appendix
Studienämnsordförande
Klubbmästare och Programansvarig Student
Idrottsnämndordförande
Internationellt ansvarig
Källarmästare
Medteks Ansvarig för Lokal

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar.
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Godkännande av dagordning

Simon Mogren vill lägga till punkten Ekonomisk uppföljning under Informationspunkter. Dagordningen godkänns med Simons tillägg.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Gabriella Norman och Jennie Andersson väljs till justeringspersoner och
justeringsdatum sätts till måndagen den 15e november.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp det viktigaste från föregående protokoll.

3
3.1

Informationspunkter
Skolsammanslagningen

Gabriella Norman, Studienämndsorförande, berättar om skolsammanslagningen mellan Skolan för teknik och hälsa (STH), Skolan för kemivetenskap
(CHE) och Skolan för bioteknik (BIO). Det kommer att bildas ett skolråd
där ordförande, PAS och SNO kommer att vara kallade. I det skolråd som
kommer att bildas är Gabriella Norman vald till ordförande. Hela KTH kommer bli 5 skolor, där skolrådsordförande för varje skola kommer att ha ett
gemensamt möte.
I den nya skolan kommer det kommer bli fler timmar på varje programansvarig, vilket gör att det kommer bli lättare för oss som studenter att
kontakta vår programansvarig. Detta är bra då kontakten med programansvarig har varit ett problem tidigare.

3.2

Ekonomisk Uppföljning

Simon Mogren berättar kort om den ekonomiska uppföljningen och uppmanar mötesmedelemmarna att komma på roliga aktiviteter för sektionens
medlemmar.
Vill man som nämndsorförnade prata med Simon om sin nämnds budget
så fråga på!

4
4.1

Diskussionspunkter
Framtida mötesformat

Jonas Stylbäck har gått igenom utvärderingar från förra årets PNS och
skrivit ett antal förslag till hur vi ska ändra mötesformatet. Jonas går igenom
dessa förslag.
En diskussion kring dessa förändringar börjar. Jennie undrar om det
kommer bli längre möten när möten blir färre? Jonas svarar med att mötena
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troligtvis kommer bli lite längre men det kommer bli mer aktiva möten som
kommer bli roligare och mer givande att gå på.
Alla håller med om att Jonas förslag är bra och att vi bör ändra mötesformatet till det förslagna.

5

Övriga frågor

Jennie Andersson meddelar att Elektrosektionen har en alumnipub i slutet
av november och önskar att Sektionen för Medicinsk Teknik gör likadant.
Simon Mogren inflikar att det är ett bra sätt att spendera sektionens pengar
för medlemsaktiviteter på. Mötet håller med om att det är en bra idé för att
få kontakt med arbetslivet. I dagsläget är det näringslivsgruppen som har
kontakt med alumner och frågan bör därför läggas där.

6

Nästkommande möte

Nästkommande möte bestäms till den 11e december 17.30 i Tolvan.

7

Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet klockan 18:28.

Vid protokollet
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