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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #3
Måndagen den 19/11 2018, 17:16
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:19.

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

Styrelsen har tänkt använda sig av mentimeter, vilket kommer fungera som
clickers fast online. Resultatet av det kommer användas och jämföras med
röstlängden. Ylva och Emma nomineras av Styrelsen till ansvariga för detta
och väljs av mötet.

1.5 Justering av röstlängd

Röstlängden justeras m.h.a. anmälan vid ankomst till 43 röstberättigade
medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Emelia Holst och Henrik Runeskog väljs till justeringspersoner. Justerings-
datum sätts till 3 veckor efter mötet, den 10 december 2018.

1.7 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande- och närvarorätt.
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1.8 Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

1.9 Godkännande av dagordning

Styrelsen har ett övrig ärende att tillägga under 7. Övriga fr̊agor, i övrigt
anser mötet att dagordningen är godkänd.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande.

2.2 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Emma Ingo, K̊arorförande, fr̊an THS är närvarande. Hon berättar kortfattat
om vad hon gör p̊a k̊aren och vad k̊aren gör i sin helhet. Mötet f̊ar möjlighet
att ställa fr̊agor och f̊a svar fr̊an Emma.

2.3 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Kassör Nathalie Welin berättar om en utläggspolicy hon utformat. Har man
fr̊agor ska man maila kassor-mit@ths.kth.se. Denna gäller inte än, men kom-
mer röstas igenom nästa sektionsmöte. Hon informerar även om att torsda-
gen den 29:e november kommer JML-gruppen anordna en pub med lekar
och andra intressanta saker. Hon uppmanar alla till mötet att komma, mer
information kommer.

2.4 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Mulle Meck, Emil Ekelund, informerar om att en ny bil äntligen har köpts.
Han blir belönad med appl̊ader. Han informerar lite om hur bilen ser ut.
Dessutom informerar han, som ordförnade för 10-̊arsjubelgruppen, att man
borde köpa biljetter och följa facebooksidan Jubel MiT. Ossian fr̊agar när
bilen kommer kunna hyras, Emil svarar att det inte är bestämt än men
kommer snart. Erik fr̊agar vad bilen heter, Jonas tar över och säger att en
tävling kommr, Erik fr̊agar även om bilen är manuell eller automat, Emil
svarar automat.

Johanna, INO, informerar om att p̊a söndag den 25/11 15:00 kommer det
spelas innebandy. Hon p̊aminner dessutom om att m̊andagar och torsdagar
h̊alls det alltid olika typer av träningspass. Johanna fortsätter med att be-
rätta att den 16 december är det julavslutning med ELIN! Har man fr̊agor
eller idéer p̊a pass eller aktiviteter ska man höra av sig till henne. Karin
fr̊agar om det händer n̊agot under jubelveckan, Johanna säger att det kan
hända n̊agot men säger inte mer.
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Klubbmästarna David och Max informerar om att det nu p̊a torsdag och
nästa torsdag är det torsdagspub. Den 4:e kommer det vara MiT-kalas. De
berättar dessutom att 15:e december är ett save the date, för d̊a kommer det
vara julbord. Mer info kommer p̊a facebooksidan Programr̊adet. Har n̊agon
förslag p̊a tema för torsdagspub kan man höra av sig till klubbmästarna via
facebook eller mail. Gabriella fr̊agar om när biljetter till LussePre kommer,
David svarar fyndigt minst en dag innan. Fabian fr̊agar om betalningssyste-
met via hemsidan funkar som det ska nu, Max svarar att det nu ska funka
som det ska.

Källarmästare Anna Kinnander gör reklam för pinsen föreställande MedTek-
loggan de precis införskaffat. De kostar 20 kr.

Evgenija fr̊an NLG informerar att det den 29:e kommer h̊allas en workshop
tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Eventet finns p̊a facebook, ta med ut-
skrivet CV!

Vlad, Frekvensnormal fr̊an Elektrosektionen, berättar lite vad s̊angledare
p̊a sektionen gör i och med att det idag ska väljas en ny Defibrillator för
MedTek.

3 Motioner

3.1 Motion ang̊aende kaffe och te i Tolvan

Styrelsen börjar med att behandla ordningsfr̊agan att motionärerna har valt
att kalla detta en proposition trots att det är en motion. Men det är märkt
som en motion i dokumentet samt har rubriken Motion ang̊aende kaffe och
te i Tolvan”.

Styrelsen kallar upp motionärerna som st̊ar bakom motionen. D̊a Arvid,
motionären fr̊an MedTek, inte är närvarande tas Rasmus fr̊an Elektrosek-
tionen upp istället. Han presenterar motionen kort med motivation.

Jonas samlar sig och läser upp Styrelsens motionssvar. Mötet g̊ar vidare
till fr̊agor. Simon Andersson fr̊agar om detta har tagits upp p̊a Elektro-
SM, Jonas svarar att det har det gjorts och att det röstades igenom. Simon
Andersson fr̊agar om summan bakom motionen, ansvarig berättar att hela
summan är 1000 kr. Simon fr̊agar om Elektrosektionen och MedTek inte
bara borde ge 500 kvar.

Mötet g̊ar vidare till diskussion. Simon Andersson gör ett yrkande p̊a att
sektionerna bör dela p̊a kostnaden. Jonas sammanfattar de fem yrkanden
som finns för tillfället, motionens tv̊a, motionssvarens tv̊a och Simon An-
derssons. Alternativen diskuteras av mötet.
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Röstlängden justeras till 44 röstberättigade medlemmar

Mötet g̊ar vidare till beslut och beslutar

att Simon Anderssons yrkande ska verkställas.

4 Informations- och Diskussionspunkter

4.1 Fusionsarbetet hittills och framöver

Jonas Stylbäck informerar om att allt material tyvärr inte finns klart. Jonas
ger mötet 2 minuter p̊a sig att läsa igenom utvärderingen som finns. Mötet
öppnar fr̊agor. En etta ställer en fr̊aga om en formulering i tredje stycket.
Jonas förtydligar en formulering i tredje stycket efter en undran fr̊an mötet
med att Elektrostyret gillar v̊ar gemensamma verksamhet men att MedTek
inte är s̊a engagerade i den. Simon Andersson fr̊agar vad det är MedTek inte
är engagerade i. Jonas svarar att de inte tyckte MedTek syns i Tolvan och att
Elektrosektionen är ansvariga för fler event än MedTek. Jonas poängterar
att styrelserna ska bli bättre p̊a att visa hur mycket som görs gemensamt.
Simon ifr̊agasätter detta d̊a v̊ar utbildning delvis är i Flemingsberg och p̊a
KI samt att vi är färre medlemmar men änd̊a gör s̊a mycket som vi bör.

5 Beslutspunkter

5.1 Vice fanbärare

Jonas börjar med att informera om posten, att det är ett hedersuppdrag med
en mandatperiod p̊a tv̊a år som innebär att man som vice sedan g̊ar över till
Ordinarie fanbärare. Denna post ges till individer som uppvisat engagemang
och förbättrat verksamheten inom sektionen. Andrea läser upp motiveringen
och meddelar att styrelsen har nominerat Eva Bergström. Mötet g̊ar direkt
till beslut och beslutar

att tillsätta Eva Bergström som Vice Fanbärare.

5.2 Året lärare

Eftersom Arvid inte är här kommer Elias, vice SNO, upp och presenterar
studienämndens val Armin Halilovic. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att Armin Halilovic väljs till Årets lärare.

5.3 Årets övningsassistent

Elias presenterar studienämndens val till årets övningsassistent, Eva Berg-
ström. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar
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att Eva Bergström väljs till Årets övningsassistent.

Dags för matpaus!

Mötet återupptas 19:12 och röstlängden justeras till 42 röstberättigade med-
lemmar m.h.a. mentimeter.

6 Val

6.1 Val till Defibrillator

Valberedningen kallas upp och presenterar sina tv̊a kandidater: Tarik Reza-
gic och Matilda Messén. Styrelsen fr̊agar om det är n̊agon annan som vill
kandidera, men ingen kandiderar. Kandidaterna berättar lite om sig själva
och valnämnden ställer lite väl utvalda fr̊agor till kandidaterna. Följande
kommer mötet behandla kandidaterna enskilt och börjar med Matilda Mes-
sén.

Mötet ställer b̊ade rimliga och sm̊att orimliga fr̊agor till kandidaten. Ma-
tilda svarar p̊a dem alla.

Mötet g̊ar vidare till nästa kandidat, Tarik, och ställer även lika fr̊agor till
honom.

Mötet g̊ar vidare till diskussion. Erik Micski p̊apekar att det finns ett värde
i att välja den som varit med längst, d̊a posten handlar om erfarenheter.
Ingen annan har n̊agot att säga om kandidaterna. Mötet g̊ar vidare till be-
slut och beslutar

att tillsätta Matilda Messén som Defibrillator.

6.2 Val till Idrottsnämndsordförande tillika INO

Styrelsen kallar upp Valberedningen som presenterar Johanna Jacobsson
som sin kandidat. Styrelsen öppnar för kandidatur, men ingen kandiderar.

Kandidaten svarar p̊a fr̊agor fr̊an Valberedningen. Johanna sitter för till-
fället redan som INO men söker igen för att hon inte hunnit med allt hon
vill.

Mötet ställer ytterligare fr̊agor till kandidaten. Simon Andersson undrar
om hon vill göra n̊agonting annorlunda, hon svarar att hon vill se en pokal
samt bolla en massa idéer med blivande VINO. Fabian fr̊agar om paintball
kommer köras igen med Elektrosektionen och Kemisektionen, Johanna sva-
rar att det är p̊a g̊ang, pengar finns. Simon fr̊agar hur det senaste halv̊aret
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har varit och om hon anser att hon gjort ett bra jobb. Hon svarar ja och nej,
att hon kommer göra en utvärdering i form av en enkät och att hon testat
p̊a mycket saker. Mötet g̊ar vidare till beslut och beslutar

att tillsätta Johanna Jacobsson som Idrottsnämndsordföran-
de tillika INO.

6.3 Val till Vice Idrottsnämndsordförande tillika VINO

Valberedningen kallas upp och presenterar tre kandidater: Felicia, Sozia och
Felix. Styrelsen öppnar för kandidatur men ingen kandiderar. D̊a Sozia ej är
närvarande försöker Valberedningen f̊a kontakt med henne under tiden.

Valberedningen ställer fr̊agor till kandidaterna och de berättar varför de
söker posten. Under utfr̊agningen f̊ar kanidaterna st̊a i 90 grader gentemot
väggen för att bevisa deras vilja.

Kandidaterna ska sedan behandlas en och en, och mötet börjar med Felicia.
Mötet stället fr̊agor till kandidaterna. Simon fr̊agar hur m̊anga idrottsevent
hon varit hon varit med p̊a, hon svarar att hon varit p̊a tv̊a. N̊agra ytter-
ligare fr̊agor ställs och sedan tas kandidat nummer tv̊a, Felix, in för fr̊agor.
Simon fr̊agar hur m̊anga idrottsevent han svarar p̊a och han svarar att han
inte varit p̊a n̊agot.

Kandidaterna förs ut och mötet g̊ar vidare till diskussion. Johanna p̊ape-
kar att b̊ada verkar taggade och är glad för b̊ada kandidaterna. Emelia tar
upp att Felicia har koll p̊a hur idrottsnämnden jobbar i dagsläget och att
det kan vara fördelaktigt.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Felicia Näsman som Vice idrottsnämndsordförande
tillika VINO.

6.4 Val till Förfadder tillika FoF

Valberedningen kallas upp och informerar mötet om att de inte har n̊agra
kandidater. Styrelsen öppnar upp för kandidatur och nominering. Sara no-
minerar Evgenija, Evgenija godtar nomineringen i klump med Linnea som
ocks̊a godtar nomineringen. Vlad nominerar Ehlias och Matilda, Ehlias god-
tar nomineringen men Matilda avvaktar. Thomas nominerar Anna Kinnan-
der som godtar nomineringen. Matilda tackar nu nej till nomineringen.

Mötet g̊ar vidare till individuell utfr̊agning av kandidaterna och börjar med
klumpen Linnea och Evgenija. Valberedningen ber kandidaterna presente-
ra sig själva och varför de söker posten. Mötet ställer ytterligare fr̊agor till
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kandidaterna. Erik fr̊agar vad de gjort inom mottagningen innan, de svarar
att de varit faddrar 2016. Matilda fr̊agar om de har n̊agra idéer p̊a vad de
vill förändra och hur. Linnea svarar mer event under dötiden. Jonas fr̊agar
när Linnea är p̊a utbyte, hon svarar 15 december 2018 till 17 maj 2019.
Fabian fr̊agar vad de tycker är det roligaste eventet, Minus svarar Evgenija
och Linnea svarar saker med faddergruppen. Matilda fr̊agar hur de hante-
rar konflikter. Evgenija svarar att de kommer kunna hantera det bra mellan
varandra, och kan ta in faddrarna för diskussion om det skulle behövas. Erik
fr̊agar p̊a hur de ser p̊a utväljandet av faddrar. Evgenija svarar att inte alla
som söker behöver bli, Linnea svarar att det beror p̊a hur m̊anga som söker.

Nästa kandidat, Ehlias, tas in för utfr̊agning. Valberedningen ber kandidaten
presentera sig, berätta vad han gör för tillfället och lite andra godtyckliga
fr̊agor. Ehlias sitter för tillfället som Vice SNO. Mötet ställer ytterligare fr̊a-
gor till kandidaten. Olivia fr̊agar hur han fungerar i grupp. Ehlias svarar att
han jobbar p̊a bra, tar inte p̊a sig allt själv utan fördelar arbete till andra.
Matilda fr̊agar hur han tar konflikt och han tycker han sköter det okej och
hoppas p̊a uppbackning fr̊an övriga FoF-medlemmar. Fabian fr̊agar hur han
tyckte att det var att vara fadder. Han tyckte det var kul och kommer vara
fadder igen om han inte blir FoF.

Den sista kandidaten, Anna, tas in. Valberedningen ber kandidaten berätta
om sig själv och var hon gör. Anna svarar att hon för tillfället är källar-
mästare. Hon berättar det hon ans̊ag har varit det bästa och sämsta med
hennes mottagningar. Mötet ställer fr̊agor till kandidaten. Olivia fr̊agar hur
hon fungerar i grupp, Anna svarar att hon arbetar bra i grupp. Jonas fr̊agar
hur hon ställer sig att vara FoF med Ehlias, och hon ställer sig bra till det.
Vilket är ditt favoritevent fr̊agar Fabian, Anna svarar Bogesund. Erik fr̊agar
hur hon tänkt göra med faddrar. Hon svarar att m̊anga faddrar är trevligt,
ju fler desto bättre. Charlie fr̊agar om hon är bekväm med en ledarroll, vilket
hon svarar att hon är.

Mötet g̊ar vidare diskussion. Mötet anser att klumpen best̊aende av Ev-
genija och Linnea har bra svar och har varit med länge. Elias kändes inte
förberedd enligt mötet. Mötet är överrens om att klumpen skulle passa bra,
men att det inte är fördelaktigt att ha n̊agon som är p̊a utbyte som FoF.
Mötet var nöjda med Annas svar, men är osäkra p̊a Elias. Mötet diskuterar
om de ska välja tre personer som FoF, eller en och en halv (i den bemärkel-
sen att Linnea är bortrest en del av tiden).

Mötet tar in Evgenija igen och hon f̊ar fr̊agan om hon kan tänka sig kandi-
dera utan Linnea, hon svarar att hon helst inte gör det. Mötet tar in alla
kandidater och fr̊agar alla dem om de kan tänka sig att vara fler än 2 FoF.
Linnea ställer sig positiv till fr̊agan, Anna och Evve är mindre positiva och
Elias är även han mindre positiv.
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Kandidaterna skickas tillbaka till Funq och mötet återupptar diskussionen.
Mötet tar åter igen upp Ehlias som kandidat d̊a det är bättre att ta tv̊a än
att ta en och vakantsätta den andra. Aspekten att hur man presterar här
inte behöver vara talande för hur man är som FoF.

Mötet g̊ar (äntligen) vidare till beslut och beslutar

att tillsätta Anna Kinnander och Ehlias Gonzalez som För-
faddrar tillika FoF.

7 Övriga fr̊agor

7.1 Tävling idrottsnämnden

Johanna, INO, informerar att den som närvarar p̊a flest pass hällda av id-
rottsnämnden kommer f̊a ett par Urban Ears.

7.2 Fusionsgrupp

Början av december kommer man att kunna söka till Fusionsgruppen, se
mer information p̊a sociala medier.

8 Publicering

Samtliga mötesnärvarande godkänner en publicering av mötesprotokollet.

9 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att ske n̊agon g̊ang i mars, troligtvis i början
till mitten av m̊anaden. Inget datum är ännu satt.
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10 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 22:03

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Mötessekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Mötesordförande
Sektionen för MiT
THS
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