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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #4
Måndagen den 4/3 2018, 17:21
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:22.

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 nominerar Nathalie Wehlin och Ylva Engdahl som godtas av mö-
tet.

1.5 Justering av röstlängd

Med hjälp av clickers bestäms röstlängden till 31 st röstberättigade med-
lemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Samuel Johansson och Henrik Runeskog väljs till justeringspersoner. Juste-
ringsdatum sätts till 3 veckor efter mötet, den 31:a mars 2019.

1.7 Adjungeringar

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

1.8 Mötets behöriga utlysande

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

Styrelsen informerar om att det p̊a detta mötet kommer ske tv̊a val för Le-
damot, en med och en utan JML-ansvar. Jonas förklarar att anledningen till
detta är att JML-rollen p̊a senaste tiden har vuxit och är numera ett stort
ansvar. Därför är det fördelaktigt att direkt kunna kandidera till det och d̊a
samtidigt inte ha en stor roll i styrelsen. Mötet undrar hur detta samspelar
med Reglementet där det st̊ar att styrelsen ska själva utse en JML-ansvarig.
Mötet beslutar därmed att inte utse en JML-ansvarig ikväll. 6.7 stryks och
6.6 skrivs om till Val till Ledamot. Johanna Jacobsson p̊apekar dessutom
att INO inte ska väljas idag, vilket det st̊ar i dagordningen. 7.6 Val till INO
stryks därmed och alla andra punkter efter det skjuts upp ett steg. Med
dessa ändringar anser mötet att dagordningen är godkänd.

Klockan 21:46 öppnas punkten upp igen d̊a en punkt behöver läggas till
under punkt 7. Val till PNS och Övriga poster, som blir 7.7 Val till Leda-
möter i Valberedningen. Med detta anses dagordningen återigen 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

Diana som sitter som vice k̊arordförande hos THS är närvarande. Hon ska
berätta om sig själv och om vad som är aktuellt just nu hos THS, samt
besvara eventuella fr̊agor. Hon börjar med att berätta vad hon gör som vice
k̊arordförande och om sitt eget studerande p̊a KTH. Vidare berättar hon
att n̊agot som händer nu är valet till k̊arfullmäktige, och man kan söka till
KF-ledamot. Eva Bergström sitter som det just nu. Hon fortsätter att be-
rätta det har skett administrativa förändringar och omstruktureringar av
KTH sen skolsammanslagningen som skedde för ett år sedan. Dessutom har
en vice skolrektor har utsetts och den högsta tjänstemannen kommer sluta.
Diana berättar att även andra val sker just nu, nämligen val till k̊arledning-
en. Man bland annat söka hennes post, vice k̊arordförande.

Hon avslutar med att se om n̊agon har n̊agra fr̊agor. Martin Lindström har
en fr̊aga gällande l̊asning av KTHs lokaler efter klockan tolv (00:00). Diana
har inga detaljer men tillhandah̊aller mötet med uppgifter om vem man ska
höra av sig till. Det hon säger är att det är en del i att öka säkerheten efter
den inbrottsv̊ag som varit. Nathalie Wehlin inflikar att källarmästarna just
nu är p̊a lokalr̊ad och ska prata om den fr̊agan där. Johan R̊agmark fr̊agar
om det är n̊agot speciellt hos THS budget som är utmärkande. Diana svarar
att de omsätter lite mer än förra året, Armada har gjort ett extra bra år.

Justeras:

Samuel Johansson

2 Justeras:

Henrik Runeskog



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 4 mars 2018

Han fr̊agar dessutom om det kommer öppna n̊agot liknande THS Café och
THS Entré i Kista. Hon svarar att hon inte tror det.

2.3 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Andrea Lundkvist informerar att JML-gruppen h̊aller p̊a att ta fram en
JML-enkät som kommer senare i mars. Hon uppmanar alla att fylla i den.
Mer än s̊a har inte styrelsen att informera om och öppnar upp f̊ar fr̊agor.
Lukas Rane fr̊agar om revisionsbyr̊an vi anlitat fungerar bra. Nathalie svarar
att det funkar bra d̊a det blir mindre belastning för kassören, och att vi
planerar att fortsätta med det.

2.4 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Fusionärerna inleder med att berätta om deras rapport som finns med i
dagens möteshandlingar. Det viktigaste de kom fram till var att att n̊agon
av sektionerna, eller b̊ada, kommer behövas läggas ner för att en Fusion
ska vara möjlig. Man borde dock beh̊alla Elektrosektionens organisations-
nummer. Henrik Runeskog fr̊agar om hur Elektrosektinens ekonomi ser ut.
Fusionärerna svarar att en fusion inte kan ske om inte Elektrosektionen lö-
ser sin ekonomi. Han fr̊agar hur l̊angt ifr̊an en god ekonomi Elektrosektionen
är, och Charlie Jeansson(Ordförande för Elektrosektionen) svarar att det är
orimligt att det händer innan nästa styrelse g̊ar p̊a.

Thomas Lundkvist berättar som ensam FoF att man ska söka till fadder.
Samuel Johansson fr̊agar hur man söker, som den FoF han är svarar att han
inte vet. Ylva Engdahl hoppar in och säger att man följer länken i Facebook-
gruppen eller g̊ar in p̊a deras Instagram. Det finns även en länk p̊a affisch i
Tolvan och i Flempan. Martin fr̊agar när sista dagen att söka är, han svarar
att det är den 11:e mars.

Eva Bergström, KF-ledamot, berättar om KF (k̊arfullmäktige). Hon säger
att det är THS högst beslutande organ och att de beslutar om vad THS
ska göra. Ansökan är just nu öppen för att söka till KF-ledamot för nästa
år, men den stänger den 18:e mars. Hon uppmanar alla till att söka och
informerar om var man kan göra det.

Martin Tran fr̊an NLG informerar om deras kommande event. Den 20:e
mars kl 11:00-13:30 kommer StudyBuddy till Flempan, där kan man passa
p̊a att ställa fr̊agor och söka extrajobb. Under v̊aren kommer en alumnipub
h̊allas och om man har idéer om vad man skulle vilja göra kan man höra av
sig till NLG.

Maneejun, internationellt ansvarig, informerar om att de imorgon kommer
ha semmeldag i Tolvan. Kom och baka semlor om ni vill och träffa interna-
tionella studenter! Det börjar kl 17:00 och uppmanar alla att kolla Facebook
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för mer information.

David Fogelberg Skoglösa, Klubbmästare, berättar att den 7/3 kommer bil-
jettsläppet till kommande tentapub vara. Han uppmanar alla att komma p̊a
den och stötta den nya frequensnormalen och defibrillatorn. Biljettsläppet
för v̊arbalen kommer inom tv̊a veckor. Om man vill ha en pub av n̊agot
slag s̊a ska man skriva det till David nu d̊a de kommer bestämma allt nu i
veckan. Samuel fr̊agar när tentapuben är, han svarar att den kommer vara
den 16/3. Dessutom tillägger han att det den 22/3 kommer vara rymdpub
med Christer Fuglesang.

Johanna Jacobsson berättar som Idrottsnämndsordförande att för nuvaran-
de jobbar med en enkät de skickade ut i julas. Hon är för tillfället mitt i
att strukturera om idrottsnämnden. Dessutom berättar hon att den 16/3
kommer det h̊allas ett pass i KTH-hallen, där de kommer köra högintensiva
intervaller till följd av pilates.

Rasmus Antonsson, som representerar Emissionen (Elektrosektionens podcast),
informerar om att de vill ha n̊agon med fr̊an MedTek som gäst till podcas-
ten. Han berättar ocks̊a att alla avsnitt finns p̊a elektrosektionens hemsida
just nu. Man f̊ar dessutom ett märke om man är med. Om man känner sig
sugen ska man rycka tag i honom eller Emelie Frost.

3 Propositioner

3.1 Korrigering av reglemente

Emma Skärvinge presenterar propositionen å Styrelsens vägnar. Mötet har
sedan möjlighet att ställa fr̊agor gällande propostitionen, men ingen väljer
att göra s̊a. Därför g̊ar mötet vidare till diskussion, där Samuel yrkar p̊a att
vi g̊ar direkt till val. Mötet g̊ar direkt till val och beslutar

att propositionen godkänns i sin helhet.

4 Motioner

4.1 Fusionsgruppens stadgeförändringsförslag

Rasmus Antonsson presenterar motionen för mötet och att bakgrunden till
den är rapporten de skrivit. Mötet f̊ar möjlighet att ställa fr̊agor till motio-
närerna ang̊aende motionen, men ingen har n̊agra fr̊agor. Jonas presenterar
därför styrelsens motionssvar. Mötet öppnas för fr̊agor ang̊aende styrelsens
motionssvar, inte heller nu finns det n̊agra fr̊agor. Mötet f̊ar d̊a tre minuter
p̊a sig att själva läsa igenom yrkandet fr̊an Simon Mogren. Jonas berättar
därefter att styrelsen har valt att jämka sig med Simon Mogrens yrkande,
varvid Rasmus tillägger att även Fusionärerna gör det. Mötet g̊ar vidare
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till diskussion gällande motionen, motionssvaret samt yrkandet. Johan R̊ag-
mark fr̊agar hur detta ser ut i förh̊allande till andra sektioners och THS.
Erik Micski svarar att 3/4 majoritet är vanligt och n̊agon sorts tidsperiod
mellan valen är n̊agot man ska ha. Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att verkställa Simon Mogrens yrkande.

5 Beslutspunkter

5.1 Årets kamrat

Jonas inleder med att berätta om Kamratstipendiet. Han fortsätter sedan
med att läsa upp kandidaterna och nomineringarna som tillhör. Kandida-
terna är Max Kim, Carl Ronström, Samuel Johansson, Gabriel Carrizo och
Matilda Messén. Mötet g̊ar till diskussion. Det första mötet m̊aste välja är
hur m̊anga kandidater vi ska nominera. Diana fr̊an THS förtydligar att vi
väljer vilka vi vill nominera, men det i slutändan är THS som väljer om de
blir valda eller inte. Fabian Lundberg säger att han anser det vara rimligast
att bara välja en, d̊a det är ett hedersvärdigt pris. Mötet g̊ar till beslut och
beslutar

att välja en sektionsmedlem till Årets Kamrat.

Mötet g̊ar vidare till nästa diskussion, gällande vilken kandidat vi vill nomi-
nera. Jonas uppdaterar mötet om vilka de nominerade är. Mötet diskuterar
kandidaterna och varför de förtjänar eller inte förtjänar att bli nominerade
till posten. Efter en tids diskussion g̊ar mötet till beslut och beslutar

att nominera Matilda Messén till Årets Kamrat.

Mötet g̊ar till matpaus!

Mötet återupptas 19:30. Röstlängden justeras m.h.a. clickers till 32 röst-
berättigade medlemmar.

6 Val till CNS

6.1 Val till Ordförande tillika Storhjärna

Jonas öppnar för kandidatur och nominering till posten. Carl Ronström
kandiderar och Johanna Jacobsson nominerar Nathalie Wehlin, som godtar
nomineringen. Mötet kommer att hantera kandidaterna var för sig, och väl-
jer att börjar med Carl. Han presenterar sig själv och berättar om varför
han söker posten. Han berättar bland annat har funderat p̊a att söka posten
ett tag och även kollat upp vad som krävs av en ordförande, och att en av
sakerna han vill göra är att främja fusionsarbetet. Han tillägger även att
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m̊anga av hans kompisar söker styrelseposter som han tror han skulle jobba
extra bra med. Johanna fr̊agar om han kan hantera stressiga situationer, han
svarar att det kan han. Jonas fr̊agar om han har n̊agra tidigare sektions- eller
styrelseerfarenheter. Han svarar nej, men eftersom han känner m̊anga som
har det och dagligen pratar om vad de gör s̊a har han fortfarande väldigt
bra koll och ser inte det som ett problem. Eva undrar om han har n̊agra
andra ledarerfarenheter, nej svarar han. Fabian fr̊agar om hur han ser p̊a
samarbeten med andra sektioner. Han ser positivt p̊a det och tycker att vi
borde skaffa mer relationer till andra sektioner p̊a KTH, men även MedTek-
sektioner p̊a andra skolor, som LIU exempelvis. Han tillägger dessutom att
vi endast har relation till de sektioner som Elektriosektionen har en relation
till, och vill därför att vi ska jobba för att bli mer egna. Anna Kinnander
fr̊agar om han är intresserad av posten även om hans vänner inte skulle bli
valda till styrelsen. Han svarar att det är han. Lukas fr̊agar hur han ser p̊a
relationen med THS. Han svarar att eftersom vi är en del av THS s̊a vill
han ha en bra relation med dem, men han har d̊alig koll p̊a THS i allmänhet.

Carl skickas ut och Nathalie kommer in istället. Hon presenterar sig själv
kort, vad hon tidigare gjort i styrelsen och varför hon söker posten. Samuel
fr̊agar hur hon ser p̊a fusionsarbetet och hur man ska fortsätta med det.
Hon svarar att hon tycker det är viktigt att fortsätta med fusionsarbetet
och s̊a sm̊aningom f̊a ut ett beslut av det. Eva fr̊agar om hon har andra
erfarenheter som ledare och hon svarar att hon lätt tar p̊a sig ledarroller
i m̊anga sammanhang. Elvira fr̊agar om hon skulle kunna delegera arbete,
där Nathalie svarar att hon skulle vara bra p̊a det. Hon tillägger att det är
viktigt att man gör det i styrelsen. Fabian fr̊agar hur hon ser p̊a relationer
med andra sektioner p̊a KTH. Hon svarar att hon vill att MiT ska synas
mer, hittills har vi har haft middagar med Kemi och CL och hon vill ha
ännu fler samarbeten, där en middag med dem kan räcka. Hon vill dessutom
att vi ska fortsätta närvara i Lund och p̊a Chalmers. Lukas fr̊agar hur hon
vill att styrelsen ska jobba med THS. Hon svarar att hon inte har mycket
insikt i THS men att det änd̊a är viktigt att veta vad som händer. Caroline
Boström fr̊agar om hon är bra p̊a att hantera stress. Där svarar hon ja och
nej. Hon har börjat bli bättre och h̊aller p̊a att lära sig att säga nej. Charlie
Jeansson nämner att det tog l̊angt tid för de som anordnade Åre-resan att
f̊a tillbaka pengar fr̊an styrelsen, och han fr̊agar om det var p̊a grund av att
hon hade för mycket att göra. Hon svarar att det var mycket i vinter och att
det var anledningen, hon kunde inte föra över hela summorna p̊a en dag.

Mötet g̊ar vidare till diskussion. Samuel vill tala för att Carl är mycket
seriös med att söka Ordförande, och att han tror att han skulle göra bra
ifr̊an sig. Han nämner dessutom att han har varit ledare inom E-sport. Fa-
bian p̊apekar att b̊ada kändes väl förberedda och svarade bra p̊a alla fr̊agor.
Eva p̊apekar att det för en ordförande kan vara bra att ha tidigare styrelse-
erfarenhet. Den nuvarande Styrelsen uttrycker sina åsikter gällande de b̊ada
kandidaterna och svarar p̊a mötets fr̊agor.
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Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Carl Ronström som Ordförande tillika Storhjär-
na.

6.2 Val till Vice ordförande tillika Lillhjärna

Olivia Messler och Tarik Rezagic kandiderar till posten. Mötet kommer att
behandla kandidaterna en och en. Mötet inleder med att hantera Olivia som
en kandidat och Tarik skickas ut.

Olivia inleder med att berätta om sig själv och varför hon söker. Hon har
tidigare suttit som FoF och tyckte att det ansvarsomr̊adet var roligt. Hon
tror även hon hade fungerat bra med nyligen valda ordföranden Carl. Elvira
fr̊agar hur hon är med att dela ut konstruktiv kritik, och hon svarar att hon
inte skulle ha n̊agra problem med det. Eva fr̊agar vad hon vill göra med
PNS. Hon svarar att hon skulle vilja öka kommunikation mellan nämnderna
samt mellan nämnderna och styrelsen. Fabian hur ofta hon skulle vilja ha
PNS-möten. Hon tycker det är bra som nu, en per period. Hon vill att de
ska vara givande och tycker att man bör sätta m̊al vid varje möte.

Tarik kommer in och presenterar sig själv. Han berättar att han har sut-
tit som ledamot ett år i styrelsen. Eva fr̊agar vad han vill göra för PNS,
han svarar att han inte har n̊agon direkt tanke men vill att mötena ska vara
smidiga och att man tar in allas åsikter. Elvira fr̊agar om hur han är p̊a att
ge konstruktiv kritik, han svarar att han tror sig vara bra p̊a det och inte
är blyg om det behövs. Alexander fr̊agar vad som f̊ar honom att vilja söka
vice, han säger att han vill göra mer än det han gjort hittills och att vice
känns som ett bra steg att ta. Carl fr̊agar om hur han ser p̊a att jobba med
honom, han var tveksam till en början men tycker nu att det känns bra.
Johan R̊agmark fr̊agar vad för fr̊agor han skulle vilja driva som Styrelse.
Han svarar att han vill driva Fusionen och försöka att f̊a en bättre kontakt
med resten av KTH.

Mötet g̊ar till diskussion. Eva fr̊agar om vad styrelsen har att säga om Ta-
rik. Jonas svarar att man inte har sett s̊a mycket av Tarik d̊a han bara
varit ledamot, men att det han har f̊att som uppdrag har han gjort bra.
Charlie berättar att Olivia har mycket planer gällande PNS, bland annat
att nämndordförandena ska skriva planer för m̊anaden istället för bara m̊a-
nadsrapporter. Nathalie lyfter att Tarik har tagit p̊a sig mer och mer inom
Styrelsen p̊a senaste tiden.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Olivia Messler som som Vice Ordförande tillika
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Lillhjärna.

6.3 Val till Kassör

Caroline Boström kandiderar till posten. Hon presenterar sig själv och mo-
tiverar varför hon söker posten. David fr̊agar vad hon mest ser fram emot,
hon svarar betala fakturor. Johan fr̊agor vad hon vill för fr̊agor hon vill dri-
va som Styrelse, där hon svarar JML. Martin fr̊agar om hon har tänkt ut
n̊agot nytt system för att kunna se vilka fakturor som är betalda och inte,
vilket hon svarar att hon tänkt implementera. Elvira fr̊agar hur hon ser p̊a
samarbete mellan de nyligen valda styrelsemedlemmarna, vilket hon svarar
att hon ser bra p̊a d̊a hon jobbat med b̊ada tidigare. Mötet g̊ar direkt till
beslut och beslutar

att tillsätta Caroline Boström som kassör.

6.4 Val till Sekreterare

Emil Ekelund kandiderar till posten. Han presenterar sig själv och varför
han har valt att söka. Han berättar bland annat att han varit med i PNS
i 1,5 år och tycker det skulle vara kul att nu ta steget in i Styrelsen. Carl
fr̊agar hur han känner gällande LaTeX, p̊a vilket han svarar Åoho!”. Fabian
fr̊agar vad för fr̊aga han skulle vilja driva i Styrelsen. Där svarar han att
han skulle vilja involvera ledamöterna mer och främja ett bättre samarbete
med andra sektioner. David fr̊agar vad han tycker om de som blivit valda
in i styrelsen hittills, om han känner att han kan samarbeta med dem. Han
svarar ja. Anna Arousell fr̊agar om han kan multitaska, d̊a det är viktigt
som sekreterare. Han svarar att trots att han är kille s̊a kan han göra det.
Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Emil Ekelund som sekreterare.

6.5 Val till Kommunikationsansvarig

Samuel Johansson kandiderar. Han berättar lite om sig själv och varför han
söker posten. Han berättar att han gillar att snacka skit samt läsa och sva-
ra p̊a mail. David fr̊agar om han har n̊agon relation till de redan invalda.
Samuel svarar att ja, det har han, han bor med en av dem. Fabian fr̊agar
hur han ser p̊a att skapa kontakt med andra sektioner? Han svarar att han
ser positivt p̊a det. Johan fr̊agar hur han kommer hantera sektionens sociala
medier, där han kommer göra det sektionsmedlemmarna vill. Fabian fr̊agar
om han kommer närvara p̊a kommunikationsr̊ad? Därger han ifr̊an sig ett
tveksamt ja. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Samuel Johansson som kommunikationsansvarig.
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6.6 Val till Ledamot

Henrik Runeskog och David Fogelberg Skoglösa kandiderar b̊ada till Leda-
mot. Thomas Gräslund kandiderar ocks̊a men är inte närvarande p̊a mötet.
Mötet inleder med att behandla David som kandidat. Han presenterar sig
själv och vad han för tillfället gör för sektionen samt varför han söker posten.
Johan fr̊agar vilka fr̊agor han vill driva som styrelse. David svarar att han
tycker vi representerar d̊aligt som enskild sektion ut̊at och detta är n̊agot
han vill han ändra p̊a. Caroline fr̊agar hur han ser p̊a JML-arbete, och han
svarar att han helst överl̊ater det till n̊agon annan men kan tänka sig att
arbete med det utan att vara en frontfigur.

Kandidat nummer tv̊a, Henrik Runeskog, tas in. Han presenterar sig själv
och varför han söker posten, där han dessutom säger att han hade planerat
att söka posten med JML-ansvar. Eva fr̊agar om han fortfarande är intresse-
rad av JML-ansvaret och vad han tänkt göra med JML. Han svarar att han
fortfarande är intresserad, men inte har n̊agon konkret tanke gällande vad
han vill göra. Han vill dock lyfta fr̊agan s̊a mycket som möjligt och l̊ata den
genomsyra allt arbete Styrelsen gör. Eva fr̊agar dessutom hur han känner för
att leda JML-gruppen? Bra säger han, han är inte obekväm med ledarroller.
Johan fr̊agar vad för fr̊agor han vill driva som Styrelse. JML svarar han,
men även Fusionsarbete och kontakt med andra sektioner/skolor.

Johanna läser upp Thomas Gräslunds motivering till varför han söker och
vad han tidigare gjort för styrelsearbete (utanför KTH). Hon ställde även
fr̊agor till honom som upprepades vid utfr̊agningen av de andra kandidater-
na.

Mötet g̊ar till diskussion. Diskussionen inleds med att diskutera huruvida
vi vill ha en eller tv̊a ledamöter. Samuel fr̊agar hur vi som Styrelse känner.
Jonas svarar att det är skönare med tv̊a om de b̊ada har arbete att göra,
men logistiskt sätt är det bättre med en. Fabian p̊apekar dessutom att bra
med ett udda antal i Styrelsen vid röstningar. Eva säger att det är skönt att
ha tv̊a, exempelvis vid större event som Funq och Styrelsemiddag. Mötet
g̊ar till beslut och beslutar

att välja tv̊a ledamöter till Styrelsen 19/20.

Mötet g̊ar vidare till diskussionen gällande vilka kandidater som ska väl-
jas. Johanna säger att Henrik var jättebra som VINO, samt att han och
David dessutom var duktiga som faddrar. Hon säger dessutom att Thomas
är jättetrevlig. Andrea säger att David i sin roll som Klubbmästare har
mycket bra koll p̊a saker, har bra framförh̊allning och kommer ih̊ag mycket.
Elvira tillägger att de tar mycket initiativ och lyfter grupper.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar
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att tillsätta Henrik Runeskog och David Fogelberg Skoglösa
som ledamöter.

7 Val till PNS och Övriga poster

7.1 Val till Revisorer

Andrea Lundkvist och Eva Bergström kandiderar p̊a plats. Mötet har även
f̊att in en kandidatur fr̊an Simon Mogren via en video i Facebookevenemang-
et. D̊a kandidaterna ska behandlas en och en g̊ar Andrea ut och Eva stannar
kvar. Eva presenterar sig själv och vad hon gjort för sektionen och styrelsen
hittills, samt vad hon gör just nu. Fortsättningsvis berättar hon om varför
hon söker till revisor. Hon berättar att hon skulle kunna samarbeta bra med
b̊ada de andra kandidaterna. D̊a ingen har n̊agra fr̊agor till kandidaterna
tas nästa kandidat, Andrea, in. Hon presenterar sig själv och vad hon gjort
i sektionen hittills. Caroline fr̊agar hur hon ser p̊a samarbetet med de andra
kandidaterna. Hon svarar att d̊a hon suttit i styrelse med b̊ada tv̊a s̊a ställer
hon sig positivt till b̊ada. Ingen har n̊agra ytterligare fr̊agor till kandidaten,
mötet f̊ar d̊a tv̊a minuter p̊a sig att kolla p̊a Simon Mogrens kandidaturvideo.

Jonas informerar mötet om att det är tv̊a revisorer som ska väljas. Mö-
tet g̊ar till diskussion och diskuterar kandidaterna. Jonas pratar gott om
Simon d̊a han kan mycket gällande sektionsarbete och för nuvarande sitter
som revisor. Han tillägger Andrea kan mycket hon ocks̊a och Eva förmodli-
gen är den med minst erfarenhet, men d̊a kan hon änd̊a mycket med. Lukas,
som för nuvarande sitter som revisor med Simon, säger att Simon är jätte-
duktig nu och att man borde välja honom om han söker.

Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att tillsätta Simon Mogren och Andrea Lundkvist som revi-
sorer.

7.2 Val till Ordförande för Näringslivsgruppen

Martin Tran söker posten. Han presenterar sig själv och vad han gjort inom
Näringslivsgruppen hittills. Samuel fr̊agar om han ämnar att återuppta kon-
takten med GE. Han svarar att det blev ett uppeh̊all och att de ska försöka
kontakta dem nu till v̊aren igen. Henrik fr̊agar vad han har för visioner för
NLG. Han vill sl̊a MedTech-eveningrekordet och utöka deras verksamhet i
Flemingsberg. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Martin Tran som Ordförande för Näringslivsgrup-
pen.
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7.3 Val till SNO

Ingen kandiderar till posten. Martin Tran nominerar Max Kim som tackar
nej, Maj nominerar Eva som tackar nej och Carl nominerar Fabian som tac-
kar nej. Jonas föresl̊ar att posten bör vakantsättas och att det d̊a kommer
ske ett fyllnadsval i maj. Mötet g̊ar till beslut

att vakansätta posten till Maj-SM.

7.4 Val till Vice SNO

Ingen kandiderar till posten. Martin nominerar Max Kim som godtar nomi-
neringen. Han presenterar sig själv och vad han gör i studienämnden. Han
förklarar att han sitter som studierepresentant just nu och vill ha en större
insikt i studienämndsarbetet. Jonas säkerställer att Max är medveten om
att om det inte väljs n̊agon Studienämndsordförande s̊a blir det hans an-
svar, han svarar att han är medveten om det. Mötet g̊ar direkt till beslut
och beslutar

att tillsätta Max Kim som Vice Studienämndsordförande.

7.5 Val till PAS

Ingen kandiderar till posten. Andrea nominerar Eva Bergström som godtar
nomineringen. Hon g̊ar upp och presenterar sig själv. Hon har ingen erfa-
renhet av studiearbete innan men har funderat p̊a att söka posten tidigare.
Hon ska även vara bortrest under hösten men ämnar att lösa det. Mötet g̊ar
direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Eva Bergström som PAS.

7.6 Val till Ordförande för valberedningen

Ingen kandiderar till posten och nomineringarna kastas fram och tillbaka
men ingen godtar. Jonas Stylbäck väljer att kandidera. Han presenterar sig
själv och vad han har gjort i sektionen hittills. Han berättar att han änd̊a
har funderat p̊a vad han kan göra för att förbättra valberedningen under en
längre tid. Fabian fr̊agar vad det är för visioner han har. Han ska snickra p̊a
motioner gällande bättre styrdokumentsförutsättningar för Valberedningen
att jobba mot och att börja förbereda kandidater inför val. Detta är n̊agot
han ämnar att fixa till SM i höst d̊a han inte kommer hinna till det i maj.
Fabian fr̊agar hur m̊anga han tycker man ska vara i Valberedningen, han
svarar att han vill ha årskursrepresentanter men att det kan bli sv̊art att
uppn̊a. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Jonas Stylbäck som Ordförande för Valberedning-
en.
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7.7 Val till Ledamöter i Valberedningen

Ingen kandiderar till posten. Carl nominerar Lukas Rane som godtar nomi-
neringen. Samuel nominerar Andrea Horsma som godtar och Eva nominerar
Nathalie som ocks̊a godtar. Gustav nominerar Cassandra som även hon god-
tar nomineringen. Jonas fr̊agar om de kandiderar i en klump, vilket de svarar
ja p̊a. Kandidaterna presenterar sig själva. Caroline fr̊agar om vad de tycker
om visionerna Jonas nämnde. Lukas tycker att de lät mycket bra och ser
fram emot att göra seriöst arbete inom valberedningen. Mötet g̊ar direkt till
beslut och beslutar

att tillsätta klumpen best̊aende av Lukas Rane, Nathalie Weh-
lin, Andrea Horsma och Cassandra Mannila till ledamöter i Valberedningen.

7.8 Val till Internationellt ansvarig

Ingen kandiderar till posten. Johanna nominerar Tarik som godtar nomine-
ringen. Han presenterar sig själv kort. Johanna fr̊agar hur m̊anga spr̊ak han
kan, svarar svenska engelska, bosniska och lite tyska. Mötet g̊ar direkt till
beslut och beslutar

att tillsätta Tarik Rezagic som internationellt ansvarig.

7.9 Val till Källarmästare

Ehlias Gonzales kandiderar till posten. Han presenterar sig själv och berät-
tar att han suttit som källasnisse i över ett halv̊ar. Han har även en nära
kontakt med Anna Kinnander som sitter som nuvarande källarmästare. Mö-
tet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Ehlias Gonzales som källarmästare.

7.10 Val till MAL

Cassandra nominerar Elsa som godtar nomineringen. Hon introducerar sig
själv och berättar vad hon vill göra i Rudan. Hon spenderar mycket tid i
Flempan d̊a hon g̊ar i ettan och känner att hon vill utveckla platsen till ett
ställe folk vill hänga p̊a. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Elsa Holmg̊ard som MAL.

7.11 Val till MULLE MECK

Andrea nominerar Gustav som godtar nomineringen. Gustav berättar om
sig själv och att han tycker att posten verkar rolig, samt att han var bilan-
svarig p̊a sitt tidigare jobb. Jonas fr̊agar om han har körkort, han svarar ja.
Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar
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att tillsätta Gustav Eklund som MULLE MECK.

7.12 Val till Isvaran

Alexander Stevens kandiderar till posten. Han presenterar sig själv. Han be-
rättar att han tyckte att det var svinkul i Åre och har lite tidigare erfarenhet
av att fixa stora evenemang. Mötet g̊ar direkt till beslut och beslutar

att tillsätta Alexander Stevens som Isvaran.

7.13 Val till Webmaster

Emelia nominerar Ylva Engdahl som godtar nomineringen. Hon presenterar
sig själv kort och berättar vad hon gör för sektionen just nu. För tillfället
sitter hon som kommunikationsansvarig i Styrelsen och har därmed mycket
erfarenhet av att jobba med hemsidan. Hon har som m̊al att översätta sidan
till engelska i och med internationaliseringen. Hon tror sig kunna jobba med
det en del trots sitt utbyte under hösten. Mötet g̊ar direkt till beslut och
beslutar

att tillsätta Ylva Engdahl som Webmaster.

8 Övriga fr̊agor

8.1 Fusion

Fusionärerna fr̊agar mötet vad de bör göra nu d̊a det inte finns n̊agot yt-
terligare specificerat i deras uppgifter. Lukas svarar att de borde undersöka
vad som blir nästa problem, vilket verkar vara exempelvis namn och fana.
Mötet kommer överens om att de bör avvakta fram till överlämningarna.

8.2 Information om Lokalr̊adet

Jonas Cederberg, Källarmästare för Elektrosektionen, berättar att larmtiden
för Tolvan kommer att utökas fr̊an 03-06 till 00-06. Källarmästarna la fram
ett förslag om att kortläsarna kan larmas under den utökade tiden istället
för att använda sig av rörelsedetektorer i lokalen. S̊a länge man har access
s̊a g̊ar det allts̊a att ta sig in i lokalen fr̊an 00-03.

9 Publicering

Samtliga mötesnärvarande godkänner en publicering av mötesprotokollet.
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10 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer troligtvis h̊allas i maj och datum kommer
bestämmas utav den nya Styrelsen.

11 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar sektionsmötet klockan 22:32.

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Mötessekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Mötesordförande
Sektionen för MiT
THS
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