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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #2
Måndagen den 25/9 2017, 17:03
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Eva Bergström klockan 17:24.

1.2 Val av mötesordförande

Ordförande Eva Bergstöm väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Matilda Messén väljs till sekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Andrea Lundkvist och Mild Kadeepisarn till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Röstlängden bestäms efter medlemslistan, där närvarande personer m̊aste
st̊a med för att hämta ut ett röstkort, till 39 röstberättigade personer.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Lina Welander och Katja Berg Papworth väljs till justeringspersoner och
justeringsdatum sätts till 9 oktober.

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:

Lina Welander

1 Justeras:

Katja Berg Papworth



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 25 september 2017

2 Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen presenterar sig och berättar om gemensamma styrelsemöten med
Elektrosektionens styrelse. JML-ansvarig1 Andrea Lundkvist berättar att
hon utvärderar enkäten som sektionens medlemmar fick svara p̊a i v̊aras.

3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Anna Kinnander, källarmästare, berättar om fixarkvällen imorgon 26/9.

Klubbmästare Jennie Andersson berättar att torsdagspubarna börjar nu igen
och att det är tentapub den 28/10.

Gabriella Norman, studienämndsordförande, berättar att nu kan man no-
minera Årets lärare och Årets övningsassistent, vill man nominera s̊a mailar
man henne. Hon informerar även om de nya tentareglerna och om man har
n̊agra fr̊agor eller synpunkter f̊ar man gärna höra av sig. Pluggfika kommer
ske 16/10.

Kessso efterlyser brädspel som försvunnit fr̊an Tolvan.

3.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

THS-ordförande Maria Bahrami informerar om THS

4 Föreg̊aende verkamhets̊ar

Ordförande Elin Nygren Wåhlin och Vice ordförande Mattias Fendukly för
verksamhets̊aret 16/17 presenterar deras verksamhetsberättelse.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

4.1 Presentation av ekonomin för 16/17

Kassör Simon Mogren för verksamhets̊aret 16/17 presenterar de ekonomiska
rapporterna för verksamhets̊aret 16/17.

1JML st̊ar för jämställdhet, m̊angfald och likabehandling.
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Simon föresl̊ar att revidera fonden för 10-̊ars jubileumet fr̊an året 16/17
till årets budget och däri minska resultatet för förra året.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att godkänna förlsaget.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna.

4.2 Presentation av revisionsberättelse

Revisor för året 16/17 presenterar deras revisionsberättelse och yrkar p̊a att
fastställa resultat-och balansräkningarna.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen.

4.3 Fr̊aga om ansvarsfrihet för styrelsen 16/17

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att ge styrelsen 16/17 ansvarsfrihet.

5 Val

5.1 Val till CNS (Styrelsen)

5.1.1 Val av Vice Ordförande tillika Lillhjärna

Jonas Stylbäck persenterar sig och berättar varför han vill söka posten samt
svarar p̊a fr̊agor.

Den sökande lämnar rummet och mötet g̊ar till diskussion för att fortsätta
till öppen votering.

Mötet väljer

att Jonas Stylbäck tilsätts som Vice Ordförande.

Justering av röstlängden sker och röstlängden justeras till 38 röstberätti-
gade.
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5.1.2 Val av Appendix

Nathalie Wehlin presenterar sig och berättar varför hon vill söka posten.
Enligt valberedningen är även Ahmad Sadeq sökande till posten men han är
inte närvarande.

Den sökande lämnar rummet och mötet g̊ar till diskussion för att fortsätta
till öppen votering.

Mötet väljer

att Nathalie Wehlin blir nästkommande Appendix.

5.2 Val till PNS (Nämndordföranden)

5.2.1 Val av Medteks Ansvariga för Lokal (MAL)

Emil Ekelund presenterar sig och berättar varför han vill söka posten.

Mötet g̊ar direkt till val och väljer

att Emil Ekelund tilsätts som MAL.

6 Övriga fr̊agor

Ett förslag lyfts om att en skriftlig mötesordning för val p̊a sektionsmöten
ska författas.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att förslaget godkänns.

Simon Andersson yrkar p̊a att styrelsen ska se över stadgarna.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att styrelsen ska se över stadgarna.

7 Publicering

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a hemsidan i sin helhet.

8 Nästkommande möte

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

Eva Bergström avslutar mötet 19:28.

Vid protokollet Justeras

Matilda Messén
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Eva Bergström
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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