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Proposition ang̊aende
Uppföljning av strategiarbete

1 Bakgrund

Under ett gemensamt styrelsemöte med styrelsen fr̊an Konglig Elektrosektionen
hösten 2017 blev d̊avarande styrelse uppmärksammad att nyinvesteringar i den
gemensamma verksamheten ans̊ags behövlig. Styrelsen ställde sig positiva till
dessa investeringar men var, p̊a grund av investeringens magnitud, tvungna att
fr̊aga sig; är detta vad vi vill?

Styrelsen ans̊ag att det saknades underlag för att motivera en s̊adan stor in-
vestering i den gemensamma verksamheten, därför togs ett beslut tidig 2018 att
ta fram ett s̊adant. Detta döptes till “Strategiarbetet” och var en omfattande
opinionsundersökning där styrelsens, funktionärernas och medlemmarnas tan-
kar och åsikter om sektionens verksamhet sammanställdes.
Slutsatsen till detta strategiarbete lyder som s̊adan:

“Alla delar av arbetet visar att studenterna tycker att den verksamhet vi bedriver
p̊a Campus Valhallavägen är viktig och att denna bör prioriteras. Samtidigt är
det ocks̊a v̊ar skyldighet som sektion att finnas där studenterna finns och det
gäller ocks̊a i Flemingsberg. Vi bör bedriva n̊agon form av verksamhet, om än
liten, där och förvalta lokalen och utveckla samarbeten i och kring den.”

Styrelsen 2018/2019 anser att denna slutsats är sunt grundad och har som avsikt
att följa upp denna. Dock anser styrelsen att det saknas mänskliga resurser att
fortsätta främja den gemensamma verksamheten i campus Valhallavägen sam-
tidigt som man gör en meningsfull verksamhet som skapar mervärde för v̊ara
medlemmar i campus Flemingsberg. Styrelsen anser även att v̊ar uppgift är inte
bara att administrera och upprätth̊alla den dagliga verksamheten, utan ocks̊a
att förvalta sektionen för framtida medlemmar och verksamhets̊ar.
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Med detta i åtanke anser styrelsen att den lösning som skapar mest värde för v̊a-
ra medlemmar idag och i framtiden är en potentiell sammanslagning med Kong-
lig Elektrosektionen. En sammanslagning skulle resultera i en signifikant ökning
av b̊ade mänskliga och ekonomiska resurser som skulle till̊ata oss att bedriva
meningsfull verksamhet p̊a flera campus. Andra positiva aspekter skulle kunna
vara mindre administrativ belastning för den gemensamma verksamheten, stör-
re konkurrens till förtroendevalda poster samt tydlig och stark sektionsidentitet.

Styrelsen anser dock inte att ett s̊adant stort beslut ska diskuteras, än mindre
tas upp för aktivt beslut, utan ett grundligt underlag där styrelsen, funktionä-
rerna och medlemmarna f̊ar göra sin röst hörd. Styrelsen vill därför driva en
undersökning som täcker dessa aspekter och presentera resultatet i en rapport,
denna rapport ska sedan i sin tur presenterars till SM#3 där resultatet tas upp
för diskussion.

Styrelsen anser även att det inte skulle resultera i bortkastade resurser om
rapporten inte skulle mynna ut i en sammanslagning. En rapport av denna
omfattning skulle kunna agera som beslutsunderlag för den gemensamma verk-
samheten under b̊ade detta och framtida verksamhets̊ar, den skulle även kunna
hjälpa sektionerna i att förbättra den sociala miljön v̊ara medlemmar delar.

Styrelsen vill driva detta arbete men inte utan ert, v̊ara medlemmars, stöd och
ber därför om detta.

Med bästa avsikter
Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik(MiT)

2018/2019

2 Syfte

Styrelsen önskar skapa mervärde för medlemmarna idag och i framtiden genom
att undersöka en potentiell sammanslagning med Konlig Elektrosektionen. Den-
na undersökning ska ske tillsammans med styrelsen, funktionärerna och med-
lemmarna för att sedan presenteras i en rapport.

3 Yrkande

Med denna bakgrund och syfte som grund yrkar styrelsen därför p̊a

att mötet till̊ater styrelsen att undersöka möjligheten att sl̊a samman Sektionen
för Medicinsk Teknik(MiT) och Konglig Elektrosektionen(E) samt att återkom-
ma med resultatet av denna undersökning i en rapport till SM#3.
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