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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #4
Måndagen den 13/8 2018,
13:30
å Funq, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 13:34.

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

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

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänds i sin helhet.

Justeras:

Ylva Engdahl

1 Justeras:

Emma Skärvinge
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1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ylva Engdahl och Emma Skärvinge som justerare. Justerings-
datumet bestäms till 14:e september 2018.

2 Föreg̊aende protokoll

Anna Arousell läser upp föreg̊aende protokoll sammanfattat.

3 Uppdateringar

Ordförande Jonas Stylbäck berättar att sommaren varit relativt händelelös.

Vice ordförande Andrea Lundkvist berättar att hon, efter m̊anga om och
men, äntligen har satt upp Årets kamrat-skylt. Hon berättar även att hon
planerat en JML-aktivitet till morgondagens mottagningsevent, samt pratat
med FOF om JML-fr̊agor rörande mottagningen.

Kommunikationsansvarig Ylva Engdahl har noggrannt tittat igenom face-
book och instagram efter eventuella bilder p̊a Bosse.

Kassör Nathalie Wehlin informerar om att hon har betalat fakturor, be-
ställt styrelsetröjor och planerat JML-relaterade händelser med Andrea.

Ledamot Tarik Rezagic har försökt f̊a information ang̊aende tryck p̊a ka-
vajer, utan resultat.

Sekreterare Anna Arousell har skrivit protokoll.

4 Diskussionspunkter

4.1 Mottagningen

T̊artningen har precis varit. Jonas överlevde som tur var trots mycket äcklig
t̊arta. Under morgondagen kommer mottagningseventet p̊a Bogesund äga
rum. Styrelsen ska h̊alla i en lek och Jonas fr̊agar vilka som kan tänka sig
att h̊alla i denna. Jonas själv, Tarik, Ylva och Emma anmäler sig mycket fri-
villigt. Andrea och Nathalie ska h̊alla i en lek för JML och Anna är bortrest.
Gällande lekens utformade berättar Jonas att Elektrostyrelsen kommit med
ett förslag som han gillade. Andrea analyserar leken fr̊an ett JML-perspektiv
och p̊apekar att de med begränsad rörlighet exkluderas. Jonas föresl̊ar en
ändring p̊a leken för att den ska vara anpassad för alla.

Jonas informerar att d̊a ordinarie fanbärare inte kan närvara p̊a stadshu-
set har han och Eva Bergström blivit erbjudna att ta över. Jonas kollar att
detta är okej med mötet, och självklart är mötet helt okej med det.

Justeras:

Ylva Engdahl

2 Justeras:

Emma Skärvinge
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4.2 KAMEL

Jonas berättar att KAMEL numera heter Kemifestivalen och att Kemi vill
ha en lekstation tillsammans med MedTek och Elektro. Jonas och Danne,
ordförande för Konglig Elektrosektionen, ska h̊alla kontakt med Kemis sty-
relse för att sedan ha kontakt med mottagningsansvarige.

4.3 September-SM

Mötet diskuterar när September-SM bör äga rum, och kommer fram till att
det bör vara efter Nollegasquen. Vi bestämmer att det ska ske 19:e september
d̊a ettan dessutom slutar sent i Flemingsberg samma dag.

4.4 Fusionsarbetet

Jonas berättar att nästa steg i Fusionsarbetet är att utforma en enkät för
en opinionsundersökning. Det optimala skulle vara att f̊a denna klar till
September-SM. Mötet har enats om att enkäten bör vara gemensam för
b̊ada styrelserna, och att tv̊a per styrelse bör representera. Jonas och Tarik
offrar sig till detta uppdrag.

4.5 Möte med E-styret

Ett möte med Elektrostyret ska ske efter mottagningen.

5 Övriga fr̊agor

5.1 Valberedningen i styrelsen

Mötet diskuterar ett ändringsförslag i hur valnämnden är uppbyggd och att
en ny valnämnd ska väljas. Detta bör ske p̊a kommande September-SM.
Nuvarande valberedning ska avg̊a och styrelsen utse nyval till SM.

5.2 K̊arens dag

Jonas informerar att vi inte kommer delta p̊a K̊arens dag.

6 Nästkommande möte

Det kommer inte vara n̊agot ytterliggare möte under mottagningen, men
det bör h̊allas ett innan September-SM. Nästkommande möte bestäms ske
onsdagen den 12:e septemebr.

Justeras:

Ylva Engdahl

3 Justeras:

Emma Skärvinge
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7 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 14.10.

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ylva Engdahl

4 Justeras:

Emma Skärvinge


