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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #2
Onsdagen den 10/5 2017,
17:00
å Technology and Health,
Flemingsberg

1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Eva Bergström öppnar mötet 17:18.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Eva Bergström till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Matilda Messén till mötessektreterare.

1.4

Närvaro
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot

Eva Bergström
Simon Mogren
Matilda Messén
Sara Kyrkander
Mild Kadeepisarn
Andrea Lundkvist

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.
Justeras:

Sara Kyrkander

1

Justeras:

Andrea Lundkvist
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Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Sara Kyrkander och Andrea Lundkvist som justerare. Justeringsdatumet har bestämts till 24:e maj.

2

Föregående protokoll

Inget föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Eva Bergström berättar att hon och Mild Kadeepisarn har varit i Lund och
representerat styrelsen på E-sektionens 55-års jubileum.
Simon Mogren berättar att han jobbat med bokslutet och han anser att
budgeten för verksamhetsåret 2016/2017 har följts upp bra. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2016/2017
kommer ej kunna visas på nästkommande SM men visas på det efterföljande
SM.
Andrea Lundkvist har, som JML-ledamot1 , gjort en enkät om hur stämningen i sektionen/lokalen upplevs. Hon vill göra detta tillsammans med
Konglig Elektrosektionen men har inte fått någon återkoppling av dem. Hon
planerar att börja med att skicka ut enkäten till våra medlemmar först.
Sara Kyrkander har skrivit verksamhetsårets första nyhetsbrev som har skickats ut till sektionens medlemmar.

4

Diskussionspunkter

4.1

Verksamhetsplan och budget

Simon Mogren presenterar ett förslag för budgeten som tas upp till diskussion. Några få ändringar görs.
Verksamhetsplanen från förra året är delvis utformad så att mindre ändringar kan ske för verksamhetsplaner kommande år. Sara Kyrkander påpekar att
en av visionerna borde handla mer om samarbeten och kommunikation med
andra sektioner. Mötet instämmer och detta läggs till som en vision. Övriga
visioner står oförändrade för detta års verksamhetsplan. Uppdrag för det
kommande verksamhetsåret bestäms.
1

JML står för jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Justeras:

Sara Kyrkander
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Justeras:

Andrea Lundkvist
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Budget-SM

Sara Kyrkander informerar att en sökande till posten som källarmästare
finns. Hon föreslår även att posten som MAL lämnas vakant tills efter sommaren så det kan bli ettans post.
Andrea Lundkvist föreslår att listor med medlemmarna skrivs ut och sedan får medlemmarna skriva under brevid deras namn om de är där. Clickers ska förhoppningsvis kunna användas på detta SM för att underlätta
röstningsprocessen.

4.3

Kickoff

Kickoffen skjuts upp till efter sommaren och ett förslag är turridning. Matilda Messén kollar upp detta.

4.4

Bonsai

Sara Kyrkander berättar att hon har blivit informerad om en app som heter
Bonsai. Där kan sektionens alla nämder samla information om aktiviteter.
Appen är under utveckling men tanken är att sektionens medlemmar ska
kunna ladda ner den och informationen ska finnas samlad på ett ställe.
Frågan om vi ska testa att använda oss av denna app tas upp till diskussion
på mötet. Eftersom denna fråga berör PNS mycket tas detta upp på nästa
PNS-möte

4.5

Första PNS-mötet

Måndagen den 22/5 09.00 inne på Campus. Under PNS-mötet bör frågan
om teambuilding-aktivitet med PNS för att skapa bättre gruppdynamik tas
upp.

5
5.1

Övriga frågor
Tjocktröjor till styrelsen

Förslag på att trycka upp tjocktröjor, Andrea Lundkvist kollar upp förslag
på tröjor.

6

Nästkommande möte

Styrelsen ses onsdagen den 17:e maj vid Budget-SM klockan 16.30. Nästkommande möte bestäms via sociala medier och kommer att bli till hösten.

Justeras:

Sara Kyrkander
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Justeras:

Andrea Lundkvist
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Mötets högtidliga avslutning

Eva Bergström avslutar mötet 21.23.

Vid protokollet

Justeras

Matilda Messén
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Eva Bergström
Vice ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Sara Kyrkander

4

Justeras:

Andrea Lundkvist

