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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #9
Måndagen den 14/1 2019,
17:30
å Sektionsrummet, Stock-
holm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:35.

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
Emelia Holst

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Fr̊anvaro

Ingen är fr̊anvarande.

1.6 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.
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1.7 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.8 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet, förutom en punkt fr̊an Ylva.

1.9 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ylva Engdahl och Emma Skärvinge till justerare. Justerings-
datumet sätts till 28:e januari 2019.

2 Föreg̊aende protokoll

Ylva Engdahl läser upp föreg̊aende protokoll.

3 Uppdateringar

Jonas Stylbäck berättar att han varit p̊a ordförander̊ad.

Tarik har justerat protokoll.

Ylva har varit p̊a kommunikationsr̊ad gällande internationalisering, hon har
även skrivit protokoll och skrivit nyhetsbrev.

Emelia var delaktig i t̊artorna p̊a jubelveckan.

Andrea har med Nathalie varit p̊a JML-föreläsning, och haft JML-pub. Hon
har även varit p̊a Elektro-Funq, fixat med t̊artor, varit p̊a JML-r̊ad där de
pratade om mottagningen och pride-paraden. Hon har dessutom haft ett
PNS-möte vilket gick bra! Till sist har hon varit p̊a CBH-möte gällande
JML- och arbetsmiljöfr̊agor.

Nathalie har ocks̊a varit p̊a CBH-mötet ang̊aende JML, samt betalat fak-
turor och fixat med budget inför Åre. Hon ska sammanställa sektionens
ekonomi för oss att titta p̊a.

Emma fixade ocks̊a med t̊artorna inför jubelveckan.

Anna har varit utomlands.

4 Månadsrapporter

Det har varit sv̊art att f̊a in alla m̊anadsrapporter den här m̊anaden men
Andrea har gjort sitt bästa för att p̊aminna folk.
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PR har haft LussePost samt jobbat p̊a Elektro-SM och Jubelveckan.

FoF har haft ett möte med Kemi-sektionen gällande Kemifestivalen, de har
även haft överlämning.

Internationellt ansvarig har inte haft m̊anga event nu, men vill tacka alla
som har hjälpt till. Nu kommer det snart nya studenter!

Mulle Meck har fixat en ny bil. Om man vill köra den ska man ha ge-
nomg̊ang tillsammans med Mulle Meck eller Caracarlarna. Den användes
mycket i december men reglerna följdes inte helt. Den har redan f̊att en li-
ten skavank, och de jobbar p̊a att åtgärda det. De hoppas p̊a ett nytt roligt
namn.

SNO har inte gjort mycket.

NLG har haft alumnipub tillsammans med Jubelveckan, de har en LinkedIn-
profil som man f̊ar följa. De ska ta tag i alumniverksamheten mer efter
MedTech-evening och de har haft julfika med StudyBuddy. Sara har haft
utvecklingssamtal med medlemmarna och varit p̊a Näringslivsr̊ad.

Valberedningen har börjat planera ett valseminarium/valpub i slutet av feb-
ruari.

Jubelgruppen tycker jubelveckan gick bra men h̊aller för tillfället p̊a att
lösa ekonomiska problem.

5 Diskussions- och beslutpunkter

5.1 MedTek-skylten

Ylva p̊aminner oss om att vi fick en MedTek-skylt p̊a jublet, och fr̊agar vad
vi ska göra med den? Vi f̊ar inte ha den utanför tolvan p.g.a. K-märkning av
huset. Källarmästarna och Elektrosektionne har lite förslag p̊a var den kan
sitta. En fixarkväll ska vara snart och det känns lämpligt att sätta upp den
d̊a.

5.2 Bilen

P̊a senaste gemensamma mötet kom man inte fram till n̊agot gällande hur
hanteringen av bilen ska ske. Elektro har haft ett möte och kommit fram
till ett tillvägag̊angssätt som mötet diskuterar. D̊a detta PM är lite otydligt
skrivet berättar Andrea att huvudpoängen är att nämnderna inte ska bli
fakturerade för olyckshändelser. Jonas tar upp ett tillägg han skulle vilja ha
gällande att en individ kan f̊a körförbud om denna kontinuerligt kör v̊ardslöst
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och orsakar skador p̊a bilen. Mötet kommer fram till att det l̊ater rimligt.

5.3 Styrelsemiddag Elektro

Onsdagen den 30:e har vi styrelsemiddag med E-styret. Mötet diskuterar att
denna middag ska vara mer uppstyrd än vad de varit tidigare. Ansvarsom-
r̊aden fördelas i ett Google docs dokument. Anna, Ylva, Emma och Jonas
ska se till att f̊a labba p̊a förmiddagen och sen åka in till KTH för att laga
mat. Jonas ska precis boka köket d̊a han upptäcker att alla kök är bokade
redan. Mötet utser Ylva Engdahl till menyansvarig som ska ta fram en meny
som kan lagas i Tolvan. Mötet g̊ar igenom diverse allergier. Jonas ska fixa
en anmälan fr̊an Elektros medlemmar. Nathalie Wehlin är dryckesansvarig.
Anna, Ylva och Emma kan handla.

5.4 Styrelsemiddag Kemi

Kemisektionens ordförande kontaktade Jonas i höstas gällande att de ville
bli bortbjudna p̊a middag d̊a. De vill bjuda oss sen v̊ar, s̊a vi borde bjuda
dem tidig v̊ar. Mötet diskuterar datum och kommer fram till tre datum som
ska presenteras till Kemisektionen.

5.5 Styrelsemiddag RKHSK/ISF

En styrelsemiddag med RKHSK och ISF ska h̊allas. Röda korset byter sty-
relse varje termin, och förra styrelsen fick ingen middag s̊a de är för tillfället
mycket ledsna. ISF har precis f̊att en ny styrelse. Vi ska föresl̊a alla vecko-
dagar v.12 utom torsdagen för dem.

5.6 Val-SM

Mötet diskuterar när Val-SM ska h̊allas och kommer fram till m̊andagen den
4:e mars, precis innan tentaperioden. PR ska bli underrättade och lokal ska
bokas.

5.7 Teambuilding

N̊agot av datumen som det inte blir styrelsemiddag med Kemi ska styrelsen
g̊a och ut äta p̊a ett trevligt ställe.

5.8 Funq

Datum för Funq diskuteras och 6:e april tas upp som ett lämpligt datum.
Mötet diskuterar den hemliga lokalen och vem som ansvarar för bokning av
den. Tema och karaktärer ska vara klara den 31:a mars. Mötet estimerar att
det tar ca 2 veckor att skriva karaktärerna, därmed ska medlemmarna OSA
senast den 17:e mars. Tema och menyer ska diskuteras p̊a ett separat möte.
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5.9 Internationalisering

Jonas informerar mötet om internationaliseringsproblemet. Ungefär en tred-
jedel av alla THS-medlemmar är internationella studenter, men väldigt f̊a
deltar i aktiviteter. Spr̊akbariärren har visat sig vara största hindret enligt
en undersökning av THS. För att förbättra detta ska vi under v̊aren göra
v̊ar verksamhet mer tillgänglig för internationella studenter. Ett första steg
är formalia, möteshandlingar, reglemente och stadgar p̊a engelska. Spr̊ak p̊a
gasquer och andra aktiviteter bör ocks̊a ses över. Mötet diskuterar saken och
alla h̊aller med om mer saker bör vara tillgängligt p̊a engelska. Hemsidan är
n̊agot som borde översättas exempelvis. Mötet diskuterar om styret ska ta
p̊a sig detta som ett nytt strategiskt arbete. Arbetsbördan och intresset fr̊an
styrelsen diskuteras.

Styrelsen g̊ar till beslut och beslutar

att ta p̊a sig internationalisering som ett nytt strategiskt arbete
v̊aren 2019.

5.10 Möte med E-styret

Mötet med E-styret har flyttats fr̊an den 5:e till den 6:e februari. P̊a det
mötet vill vi prata om bilen, internationalisering, dokumentering och mö-
tesfika. Eftersom detta är det första mötet med det nya Elektrostyret vill vi
ha n̊agon sorts teambuilding. Mötet diskuterar vad för typ av teambuilding
man vill ha, och kommer fram till att vi typ bara vill lära känna varandra.

6 Övriga fr̊agor

Nathalie undrar vilka som sitter i Fusionsgruppen fr̊an Elektrosektionens
sida. Jonas svarar att det är Rasmus Antonsson, Martin Lindström, Jacob
Cederlund och Nils Paulsrud.

7 Nästkommande möte

Nästa möte kommer att vara lördagen den 2:a februari kl. 09.

Justeras:

Ylva Engdahl

5 Justeras:

Emma Skärvinge



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 14 januari 2019

8 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 19:51.

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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