Protokoll

Sektionen för Medicinsk Teknik

22 maj 2018

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #3
Tisdagen den 22/5 2018,
17:00
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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:04.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonas Stylbäck till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Anna Arousell till mötessektreterare.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot

Jonas Stylbäck
Andrea Lundkvist
Nathalie Wehlin
Anna Arousell
Ylva Engdahl
Tarik Rezagic
Emma Skärvinge

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

Justeras:

Ylva Engdahl
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Justeras:

Andrea Lundkvist
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Godkännande av dagordning

Punkten Styrelsekläder ska läggas till under Övriga frågor, i övrigt godkäns
dagordningen i sin helhet.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ylva Engdahl och Andrea Lundkvist som justerare. Justeringsdatumet bestäms till 12:e juni.

2

Föregående protokoll

Anna Arousell läser upp föregående protokoll sammanfattat.

3

Uppdateringar

Jonas Stylbäck informerar om att han varit i kontakt med banken, samt att
han och Nathalie Wehlin ska dit på möte på torsdag för att bli firmatecknare. Under gårdagen var han på ordföranderåd. Dessutom berättar han om
ett nytt samarbete kallat MAIN, vilket ska fungera som en resurs för att
sektionen lättare ska kunna engagera master- och internationella studenter.
Mer info kommer till hösten.
Nathalie Wehlin informerar om att hon precis har färdigställt budgeten,
kollat postlådan och tjatat på föregående kassör Simon angående tidigare
fakturor.
Emma Skärvinge hälsas varmt välkommen då hon precis hunnit bli vald,
med anledning av detta har hon heller inte gjort ett dyft. Men hon har fått
access till allt, till och med Funq.
Andrea Lundkvist berättar att hon skrivit en nulägesanalys av JML-enkäten,
samt att hon under gårdagen höll i sitt första PNS, vilket gick helt fantastiskt.
Anna Arousell berättar att hon skrivit protokoll dag ut och dag in.
Ylva Engdahl har delat grejer på facebook och instagram.
Tarik Rezagic har även han delat grejer på facebook.

4

Månadsrapporter

Då alla precis har gått på sina poster har inga månadsuppdateringar ännu
kommit in, men Andrea Lundkvist är hoppfull inför att detta kommer ske
framöver.
Justeras:

Ylva Engdahl

2

Justeras:

Andrea Lundkvist

Protokoll

5
5.1

Sektionen för Medicinsk Teknik

22 maj 2018

Diskussionspunkter
Teambuilding med mera

Jonas Stylbäck föreslår att vi inom en snar framtid ska ha någon sorts teambuilding med styrelsen. Han föreslår en härlig blandning mellan fotografering, göra något samt att käka något. Tid för detta kommer bli någon gång
under juni. Vidare diskuterar mötet vad vi vill göra på vår teambuilding.
Däröver är både styrdokument och hemsidan i behov av uppdatering, Andrea
Lundkvist och Anna Arousell ska sköta detta. Jonas Stylbäck ska gå lös på,
det vill säga strukturera, dropboxen så fort han skrivit sin sista tenta.

5.2

JML

Till senast 3 veckor efter att vi gått på ska vi ha valt en JML-ansvarig, vilket
även ska göras på ett styrelsemöte. Mötet går till val och väljer
att
Nathalie Wehlin och Andrea Lundkvist är, som en klump,
JML-ansvarig för verksamhetsåret 2018/2019.

5.3

Fusionsarbetet: Preliminär planering

Mötet går tillsammans igenom en mall för planering av fusionsarbetet. Bland
annat diskuteras det hur undersökningen ska se ut, vad för frågor som ska
ställas och hur svaren på dessa bör samlas in. Mötet kommer fram till att
detta är något vi bör diskutera med E-styrelsen så båda går till väga på
samma sätt och svaren går att jämföra. Dessutom konstateras det av mötet
att bara sektionsmedlemmar bör vara en del av enkäten, och att vi har som
mål att hälften ska ha fått sin åsikt hörd. För att kunna uppnå detta är
marknadsföringen ytterst viktig.
Gällande vilken plattform åsikterna bör samlas in på anser mötet att en
enkät är effektivast. Formatet på enkäten kan antingen vara digitalt eller
analogt, mötet diskuterar vad som lämpar sig bäst och hur detta ska marknadsföras. Jonas Stylbäck ska även prata med THS gällande juridiken bakom
en eventuell sammanslagning.

5.4

Mötet med E-styrelsen

På torsdag ska styrelsen träffa E-styrelsen för att diskutera resultatet av
JML-enkäten samt fusionsarbetet.

Justeras:

Ylva Engdahl
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Justeras:

Andrea Lundkvist
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Övriga frågor
Styrelsekläder

Nathalie samlar in storlekar från alla styrelsemedlemmar till våra kommande
t-shirts. Vidare diskuteras färg och design på t-shirtsen.

7

Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att ske någon gång under hösten.

8

Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 18.57.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ylva Engdahl

4

Justeras:

Andrea Lundkvist

