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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #1
Måndagen den 14/5 2018, 17:15
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:18.

1.2 Val av mötesordförande

Jonas Stylbäck väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Anna Arousell väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Nathalie Wehlin och Tarik Rezagic till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Med hjälp av clickers bestäms röstlängden till 22 st röstberättigade med-
lemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Matilda Messén och Eva Bergström väljs till justeringspersoner. Justerings-
datum sätts till 3 veckor efter mötet, den 4:e juni 2018.

1.7 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande- och närvarorätt.

1.8 Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.
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1.9 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande vid mötet.

2.2 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen fr̊an k̊aren är närvarande vid mötet.

2.3 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styrelsen informerar om att de har kämpat p̊a för att lyckas f̊a in alla hand-
lingar som är här idag. Föreg̊aende styrelse informerar om strategiarbetet
de p̊abörjade innan de avgick och förklarar varför de gjorde det. En fullstän-
dig rapport ang̊aende denna kommer att komma, inneh̊allande vad de kom
fram till. Men kontentan var att sektionsaktiviteter uppskattas och samar-
betet med Konglig Elektrosektionen är bra, men att det finns önskem̊al om
utökad verksamhet i Flemingsberg.

2.4 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Källarmästare Anna Kinnander p̊aminner att om man l̊anar Tolvan ska man
lämna tillbaka den i minst lika bra skick som innan.

Idrottsnämndsordförande Johanna Jacobsson informerar om det komman-
de eventet Sektionskampen, samt att hon idag senare under mötet kommer
bjuda p̊a kladdkaka d̊a fler än 40 svarade p̊a hennes tidigare idrottsenkät.
Mötet blir överlyckliga.

Qlubbmästare Max Näf informerar om torsdagspubarna framöver.

Jubelgruppen informerar om att kommande torsdagspub är i samarbete med
jubelgruppen och uppmuntrar alla till att komma.

Studienämndsordförande Arvid Nilsson informerar om att vi har f̊att fel
information fr̊an studievägledaren. Masterkurser f̊ar väljas nu.

3 Beslutspunkter

3.1 Godkännande av verksamhetsplanen

Ordförande Jonas berättar om verksamhetsplanen, om dess fyra visioner
med 3–4 m̊al vardera. Målen är i sin tur uppdelade i olika uppdrag som
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ska vara mätbara steg mot v̊ara m̊al och visioner. Han ger medlemmarna 3
minuter att läsa igenom och bilda sig en uppfattning. Mötet g̊ar till beslut
och beslutar

att verksamhetsplanen godkänds i sin helhet.

3.2 Godkännande av budgeten

Kassör Nathalie berättar om budgeten. Ordförande Jonas ger mötet 4 mi-
nuter att själva läsa igenom budgeten.

Mötet g̊ar till diskussion och Nathalie samt tidigare Kassör Simon Mogren
besvarar diverse fr̊agor. Fabian Lundberg p̊apekar att det saknas en 0:a un-
der utgiften Lokaler. Nathalie bekräftar att det ska st̊a 10 000 istället för
nuvarande 1000. Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att budgeten, med de redaktionella ändringarna, godkänns.

4 Propositioner

4.1 Proposition ang̊aende Ändringar i styrdokument

Jonas informerar att denna proposition presenterades under förra sektions-
mötet fr̊an det förra styret, men eftersom den innehöll ändringar i stadgar
behövder den godkännas p̊a tv̊a sektionsmöten. Mötet f̊ar tv̊a minuter att
kolla igenom propositionen. D̊a mötet inte har n̊agra fr̊agor g̊ar mötet till
beslut och beslutar

att godkänna propositionen i sin helhet.

4.2 Proposition ang̊aende JML-grupp

Vice ordförande och JML1-ansvarig Andrea Lundkvist sammanfattar pro-
positionen för mötet. Mötet f̊ar möjlighet att ställa fr̊agor.

Matilda Messén fr̊agar hur gruppen ska tillsättas, Andrea svarar att man
söker till JML-ansvarig som i sin tur väljer representanter.

Jacob Cederlund, medlem i Konglig Elektrosektionen, fr̊agar om denna grupp
kommer f̊a g̊a p̊a Funq2. Jonas svarar ja. Detta ifr̊agasätts d̊a det riskerar
att medlemmar endast söker posten för att f̊a dela p̊a Funq. Men d̊a JML-
ansvarig ansvarar för att representanterna ska vara engagerade bedömer sty-
ret att JML-gruppen änd̊a ska f̊a g̊a p̊a Funq.

1Jämlikhet, m̊angfald och lika behandling
2Fest för funktionärer
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Fabian Lundberg fr̊agar om det finns n̊agon begränsning p̊a hur stor gruppen
f̊ar vara, Andrea svarar nej men att det finns ett tanke p̊a runt 5-8 personer.

Simon Andersson fr̊agar om det finns n̊agon tanke p̊a att separera grup-
pen fr̊an styret. Jonas svarar att han gärna ser att JML-ansvarig sitter i
styret för att f̊a en maktposition.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att godkänna propositionen i sin helhet.

4.3 Proposition ang̊aende Uppföljning av strategiarbete

Ordförande Jonas inleder med att l̊ata mötet läsa igenom propositionen själ-
va.

Fabian fr̊agar vad undersökande innebär. Jonas svarar att tanken är att
n̊a ut till alla medlemmar och göra en opinionsundersökning, där man kollar
hur intresset ser ut för en eventuell sammanslagning av sektionerna. Efter
att denna är gjord kan man kolla p̊a de mer praktiska delarna. Fabian p̊a-
minner om att 2014 gjorde man en liknande undersökning, och fr̊agar om
den ska ta varas p̊a. Andrea svarar att det var väldigt f̊a svar p̊a den, men
att den änd̊a ska tittas p̊a om den finns kvar.

Lukas Rane fr̊agar om det finns n̊agon uppfattning gällande vad elektrosek-
tionen vill. Ordförande för Konglig Elektrosektionen Daniel Eriksson berät-
tar att de har diskuterat samma sak i sin styrelse men att de inte har fr̊agat
sina sektionsmedlemmar ännu, men de kommer ocks̊a undersöka samma sak.

Mötet g̊ar vidare till diskussion.

Simon Mogren p̊apekar att vi har tv̊a separata campus, vilket försv̊arar
sammanslagningen. Men å andra sidan kan det effektivisera Medicinsk tek-
niks sektionensverksamhet p̊a grund av de f̊a aktiva medlemmarna.

Jacob Cederlund, medlem av Konglig Elektrosektionen, tillägger att kom-
munikationsbariärren mellan sektionerna skulle upphöra, vilket skulle un-
derlätta väldigt mycket.

Gabriella p̊aminner om traditionerna de b̊ada sektionerna har, och att de
kan behöva komma att brytas. Medlemmarna m̊aste vara redo att släppa
saker.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att godkänna propositionen i sin helhet.
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P̊a grund av kurrande magar är det nu dags för en matpaus, och Johan-
na p̊aminner om att den efterlängtade kladdkakan som hon bakat nu finns.

Röstlängden justeras till 18 personer.

5 Val

5.1 Fyllnadsval till Kassör

D̊a en Kassör inte blev tillsatt p̊a senaste mötet fick Styrelsen temporärt till-
sätta n̊agon för att sedan godkänna denna p̊a kommande möte, allts̊a detta
möte. Den styrelsen tillsatte var Nathalie Wehlin, som nu är en kandidat.

Mötet öppnar för kandidatur.

Ingen kandiderar och ingen har n̊agon fr̊aga till kandidaten.

Mötet g̊ar vidare till diskussion och kandidaten eskorteras ut ur lokalen.

Styrelsen beskriver att de är nöjda med Nathlies arbete hittills och mö-
tet g̊ar till beslut, val sker genom acklamation, och beslutar

att tillsätta Nathalie Wehlin som kassör.

5.2 Val till Ledamot

D̊a valberedning inte har n̊agon kandidat öppnar mötet för kandidatur. Da-
vid, Samuel och Lukas nominerar Emma Skärvinge. Emma accepterar nomi-
neringen och berättar lite om sig själv. Mötet ställer lite fr̊agor till kandida-
ten och g̊ar sedan vidare till diskussion, samtidigt som kandidaten eskorteras
ut ur lokalen.

Simon Mogren p̊apekar att vi borde välja en ny valberedning d̊a detta skulle
innebära att hela valberedningen sitter i styrelsen. Ordförande Jonas före-
sl̊ar att Simon bör skicka in en motion.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Emma Skärvinge som ledamot.

5.3 Val till Defibrillator

Valberedningen presenterar Matilda Landström som kandidat, ingen annan
kandiderar eller nominerar. Matilda berättar om sig själv och om varför hon
söker posten. Mötet fr̊agar ut kandidaten.

Justeras:

Eva Bergström

5 Justeras:

Matilda Messén



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 14 maj 2018

Max Näf fr̊agar om hon varit p̊a m̊anga tentapubar, Matilda svarar ja och
att hon ocks̊a varit p̊a v̊arbalen. Han fr̊agar ocks̊a om hon tänkt p̊a hur hon
ska göra festerna bättre, men det svarar hon att hon inte gjort.

Lukas Rane fr̊agar om hon kan berätta bra anekdoter, Matilda svarar att
hon kanske har n̊agra.

Fabian Lundberg fr̊agar vilken hennes favorits̊ang är, hon svarar Emil Can
Can inte.

Mötet öppnar för diskussion och kandidaten eskorteras till Funq.

Jonas fr̊agar om n̊agon känner henne bra. Elias Gonzalez säger att han tror
hon skulle sköta det bra och ta posten seriöst. Nathalie Wehlin tillägger att
hon är en glad person som skulle passa.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Matilda Landström som defibrillator.

5.4 Val till Qlubbmästare

Max Näf, Qlubbmästare fr̊an Konglig Elektrosektionen, presenterar sin kan-
didat: David Fogelberg Skoglösa. Mötet g̊ar vidare till utfr̊agning och ställer
mestadels alkoholrelaterade fr̊agor. Kandidaten eskorteras till Funq och mö-
tet g̊ar till diskussion.

Anna Arousell och Samuel Johansson instämmer, som medlemmar i Pro-
gramr̊adet, att David är en lämplig kandidat.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta David Fogelberg Skoglösa som Qlubbmästare.

6 Övriga fr̊agor

Simon Andersson fr̊agar hur det g̊ar med årets kamrat-tavlan, Andrea Lund-
kvist svarar att hon jobbar p̊a det. I övrigt har mötet inga fr̊agor.

7 Publicering

Samtliga mötesnärvarande godkänner en publicering av mötesprotokollet.
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8 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer h̊allas i slutet av september, efter mottag-
ningen. Ett datum är ej fastställt än.

9 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar verksamhets̊arets första sektionsmöte klockan 19:20.

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Mötessekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Mötesordförande
Sektionen för MiT
THS
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