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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #1
Onsdagen 15 maj, 17.19
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

En n̊agot nervös Carl Ronström öppnar mötet klockan 17:20.

1.2 Val av mötesordförande

Trots nervositeten väljer mötet Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Mötet väljer Appendix Emelia Holst och Ledmot med JML-ansvar Henrik
Runeskog till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Med hjälp av s̊a kallade clickers bestäms röstlängden digitalt till 31 starka
personer.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Anna Arousell och Andrea Lundkvist till justeringspersoner.
Justeringsdatum sätts till onsdag 5 juni.

1.7 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med närvaro- och yttranderätt.

1.8 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.
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1.9 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen med ändringen: punkt 6.4 Val av Qlubbmästare
flyttas till punkt 4.2 och ändras till Annonsering av Qlubbmästare.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande.

2.2 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Arvid Nilsson, chef för utbildningsinflytande vid THS, är närvarnade och
informerar om att man kan söka till valberedningen inom THS. Han infor-
merar om att det finns m̊anga uppdrag och poster man kan engagera sig i
centralt p̊a k̊aren. Jonas Stylbäck fr̊agar om situationen ang̊aende anonyma
tentarättningar. Arvid sitter med i en arbetsgrupp som har lyft fr̊agan och
säger att en pilot ska göras i juni med tv̊a anonyma tentor. Därefter ska fler
tester göras och tanken efter det är att en arbetsgrupp ska tillsättas som
implementerar den anonyma tentarättningen.
Johan R̊agmark fr̊an Konglig Elektrosektionen fr̊agar ang̊aende mottagning-
en och undrar hur THS ser p̊a mottagningen. Arvid svarar att han inte är
insatt i den fr̊agan och rekommenderar nyfikna personer att istället ta kon-
takt med mottagningsansvarig p̊a THS.

2.3 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande Carl Ronström meddelar att styrelsen har p̊abörjat styrelsear-
betet och att en budget samt verksamhetsplan har tagits fram. Han berättar
även att styrelsen planerar att eventuellt byta ordförandekedja. Han fortsätter
och säger att ett samtal ska, tillsammans med Konglig Kemisektionen och
Ingenjörssektionen Flemingsberg, föras med CBH ang̊aende ersättning för
studiebevakning. Rasmus Antonsson fr̊an Konglig Elektrosektionen fr̊agar
ang̊aende budget till ny ordförandekedja, styrelsen ska ta reda p̊a hur myc-
ket det kostar innan en definitiv summa sätts.

2.4 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Jonas Stylbäck, ordförande för valberedningen, berättar att det ska bli nya
tag inom valberedningen. Han berättar om valberedningens nya planer och
det är s̊apass mycket att han m̊aste ta hjälp av en fusklapp (läs: mobiltele-
fon). Det ska vara en ny kandidaturprocess som börjar tidigt. Tanken är att
valberedningen utför intervjuer med kandidater och p̊a s̊adant sätt blir kan-
didaterna bättre förberedda inför stundande sektionsmöten. Valberedningen
kan även utifr̊an intervjuerna lämna ett opartiskt utl̊atande till mötet. Den
stora vinsten är att mötet kommer att bli smidigare och överlag ta kortare
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tid, man kan undvika den nomineringskavalkad som tidigare utspelat sig p̊a
sektionsmöten. Om kandidaten ej är närvarnade kan valberedningen lämna
ett utl̊atande i kandidatens namn. Medlemmarna kan söka poster med bättre
förutsättningar än tidigare, valprocessen kan vila p̊a en demokratiskt grun-
dad process och alla kandidater blir lika behandlade. Jonas säger slutligen
att man ska h̊alla utkik i sektionens olika kanaler för mer information.
Fabian Lundberg undrar om man ska börja förorda kandidater. Jonas berättar
att s̊a är tanken och kompletterar med att man ska ta fram en ny policy vad
gäller val inom hela sektionen. Denna policy kommer även att gälla inom
andra nämnder i sektionen, exempelvis inom Näringslivsgruppen, NLG. En
annan policy valberedningen vill ta fram är en policy som gäller objektivitet
och riktlinjer för intervjuer samt marknadsföring.

Johanna Jacobsson, idrottsnämndsordförande, säger att sektionen idag del-
tagit i THS sports fotbollsturnering. Observanta medlemmar p̊a mötet kan
se att tre personer i lokalen deltagit vid turneringen, de har nämligen n̊agot
rödbrända näsor. Laget gick vidare till slutspel men åkte där p̊a ett respass
redan i första matchen.
Johanna informerar om att sektionens egna höjdhoppsexpert, Ylva Engdahl,
anordnar ett höjdhoppspass söndag 19 maj. Hoppas att för m̊anga inte har
supit ut sig p̊a Kravallen dagen innan. Tisdag 21 maj är det träning med
Vice idrottsnämndsordförande Felicia Näsman. Johanna säger att det är ett
s̊a kallat build and burn pass. Vad det innebär förtäljer inte historien, men
man kan gissa att deltagande vaknar med träningsvärk dagen efter. All infor-
mation ang̊aende passen finns tillgängliga p̊a idrottsnämndens Facebooksida.

Martin Tran, ordförande för Näringslivsgruppen, NLG, informerar om en
alumnipub imorgon, torsdag 16 maj, i tolvan. Jonas Stylbäck har hört ryk-
ten om att det kommer finnas tacos p̊a puben och Martin svarar att s̊adant
är fallet.

Fusionsgruppen, dagen till ära representerade av Samuel Johansson, Erik
Micski, Fabian Lundberg, Johanna Jacobsson samt Rasmus Antonsson in-
formerar om hur de ligger till i sitt arbete. De kollar p̊a hur en framtida
sektion rent konkret skulle kunna se ut. De vill ha input fr̊an s̊a m̊anga som
möjligt fr̊an b̊ada sektionerna för att utföra ett s̊a exemplariskt arbete som
möjligt. Man kan hugga tag i de när som helst för att framföra sin åsikt.
Elvira Moser ska ställa en fr̊aga men f̊ar ordet d̊a hon har mat i munnen.
Efter att hon tuggat klart fr̊agar hon om det kommer finnas n̊agon slags
riktlinje kring en gemensam styrelse, exempelvis en viss kvot av medlemmar
fr̊an Medicinsk teknik och Elektroteknik. Rasmus svarar att det finns starka
rekommendationer för vissa av posterna men att det inte finns n̊agra abso-
luta krav. Enligt fusionsgruppen kommer styrelsen oavsett sammansättning
att jobba för en helhetsbild.
Johan R̊agmark fr̊agar hur man tänker ang̊aende en diskussionsprocess och
sedan en beslutsprocess. Rasmus svarar att man ska föra en dialog med
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alla nämnder för att sedan kunna sl̊a ihop detta till en helhetsbild. Denna
helhetsbild kan sedan presenteras till styrelserna p̊a sektionerna. Detta kom-
mer i s̊adant fall att ske i höst. Simon Andersson fr̊agar om det finns n̊agot
definitivt datum d̊a man ska vara klara. Samuel svarar att man egentligen
utför ett jobb till styrelserna, och det är deras ansvar att ta tag i saken.
Ordförande Carl Ronström säger att detta ska tas upp p̊a ett framtida ge-
mensamt möte med Konglig Elektrosektionen.

Johan R̊agmark undrar om n̊agon närvarande p̊a mötet vet hur det ligger till
med restriktionerna ang̊aende inpasseringstider till Tolvan som har varit p̊a
tal den senaste tiden. Nils Johansson, Resistor tillika Sekreterare p̊a Kong-
lig Elektrosektionen, säger att de tider som gäller för närvarande kommer
fortsätta att gälla.

3 Beslutspunkter

3.1 Godkännande av verksamhetsplan

Ordförande Carl Ronström berättar kort om verksamhetsplanen, mötet f̊ar
sedan fyra minuter p̊a sig att läsa igenom den. Jonas Stylbäck har en fun-
dering ang̊aende m̊alen i verksamhetsplanen, han menar p̊a att de ska vara
mätbara. Han menar bland annat att punkten CNS och PNS ska aktivt
synas under året inte är ett kvantifierbart m̊al. Ordförande Carl Ronström
menar p̊a att vissa saker ett slags mellanting och kan därför vara mer gene-
rella i verksamhetsplanen.
Fabian Lundberg tycker att man p̊a sektionsmöten kontinuerligt kan ta upp
vad man har utfört enligt verksamhetsplanen för att det lätt glöms bort.
Mötet g̊ar vidare till diskussion. Jonas Stylbäck börjar, enligt honom själv,
ta rollen som ”gammal och dryg” och säger att medlemmar ska vara med-
vetna om att det är bra med mätbara uppdrag för att kunna pröva en sty-
relses ansvarsfrihet i framtiden. Mätbara m̊al hjälper till med detta. Johan
R̊agmark undrar om man kan specificera m̊alen och sätta upp mätbara m̊al.
Exempelvis att styrelsen ska deltaga p̊a tentapubar eller externa evenemang.
Ordförande Carl Ronström menar p̊a att det ibland kan vara bra med mer
generella m̊al men h̊aller samtidigt med om att mätbara m̊al är bra.
Jonas yrkar p̊a att punkten i verksamhetsplanen: CNS och PNS ska aktivt
synas under året, stryks och ersätts med CNS ska tillsammans med PNS
göra en utvärdering ang̊aende den externa och interna representationen och
deras delaktighet i denna. Mötet g̊ar till beslut i fr̊agan och först utförs
röstningen genom acklamation. Resultatet gick inte att avgöra och därför
tar Jonas Stylbäck upp en ordningsfr̊aga och yrkar p̊a sluten votering. Mötet
g̊ar vidare till sluten votering och beslutar

att avsl̊a ändringsyrkandet.

Martin Tran undrar vad som menas att aktivt synas, ordförande Carl Ronström
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svarar att det bland annat innebär att deltaga p̊a allting som sektionen an-
ordnar.
Jonas Stylbäck tar upp en ordningsfr̊aga, i sektionens stadgar st̊ar det att
endast enkel majoritet krävs för att f̊a igenom ett ändringsyrkande. Av den-
na anledning s̊a omprövas det tidigare beslutet. Mötet g̊ar vidare till sluten
votering och beslutar denna g̊ang

att bifalla ändringsyrkandet.

Efter denna n̊agot röriga situation lugnar mötet ner sig och ordförande Carl
Ronström yrkar p̊a att g̊a till beslut ang̊aende verksamhetsplanen. Mötet
g̊ar till beslut och beslutar genom acklamation

att bifalla verksamhetsplanen med Jonas Stylbäcks ändringsyrkande,
punkten CNS och PNS ska aktivt synas under året ersätts med CNS ska
tillsammans med PNS göra en utvärdering ang̊aende den externa och interna
representationen och deras delaktighet i denna.

3.2 Godkännande av budget

Kassör Caroline Boström berättar kort om budgeten och totalt kommer
sektionen g̊a minus 8100 kr. Hon berättar bland annat om vad som skil-
jer sig fr̊an tidigare år. Ett stort bortfall är mottagningsbidraget, CBH ger
bara 16.000 kr till skillnad fr̊an 36.000 kr som sektionen f̊att tidigare år.
Därför bidrar sektionen med 20.000 kr till mottagningen. Idrottsnämnden
f̊ar minskat friskv̊ardsbidrag, sektionen täcker de 4000 kr som bortfaller. Re-
presentationsbudgeten har ökats för att styrelsen ämnar representera p̊a fler
evenemang än tidigare.
Renovering av kök och bar i Tolvan har lagts till för en eventuell renovering,
sektionen avsätter 30.000 kr för att kunna finansiera detta. Simon Andersson
säger att minus 8100 kr inte är n̊agra som helst problem, han undrar dock
vad budgetposten 1000 kr avsatta för årets kamrat g̊ar till. Fabian Lundberg
undrar vad intäkten övrigt p̊a 400 kr innebär, kassör Caroline säger att det
är en post som ligger kvar fr̊an budgeten föreg̊aende verksamhets̊ar. Simon
Andersson undrar vad studienämndens budgetpost extern representation in-
nebär, kassör Caroline svarar att det används till den årliga lärarmiddagen.
Han undrar även om de 30.000 kr som avsätts till renovering av kök och bar
är en eng̊angssumma eller om det är en återkommande summa. Caroline sva-
rar att de 30.000 kr är en startsumma som kan komma att utökas i framtiden.

Mötet g̊ar vidare till diskussion. Jonas Stylbäck yrkar p̊a att g̊a direkt till
beslut och mötet g̊ar vidare till beslutsfasen. Simon Andersson yrkar p̊a att
minska budgetposten årets kamrat till 500 kr istället för 1000 kr. Mötet be-
slutar att godkänna Simons ändringsyrkande. Mötet g̊ar vidare till beslut
och genom acklamation beslutar mötet
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att godkänna budgeten för verksamhets̊aret 2019/2020 med Simon
Anderssons ändringsyrkande att budgetposten årets kamrat minskas till 500
kr fr̊an tidigare 1000 kr.

4 Informations- och diskussionspunkter

4.1 Enkätrapport

Ordförande Carl Ronström nämner en enkätrapport som tidigare styrel-
sen utfört ang̊aende en eventuell fusion med Konglig Elektrosektionen. Han
nämner att den ligger tillgänglig p̊a sektionens hemsida. Jonas Stylbäck
berättar å CNS 2018/2019 vägnar kort om enkäten och säger att den ligger
till grund för att installera fusionärerna. Mötet f̊ar tre minuter p̊a sig att
läsa igenom rapporten p̊a hemsidan.
Rasmus Antonsson fr̊an fusionsgruppen säger att man bör observera att
vissa fr̊agar kan vara lite ledande. Jonas Stylbäck säger att man valt dessa
formuleringar för att inte bli alldeles för breda vid fr̊ageställningen. De valde
dessa formuleringar för att kunna f̊a fram rimliga svar. Nya styrelsen ska ta
detta i beaktande vid framtida arbete med en eventuell fusion.

4.2 Annonsering av Qlubbmästare

Konglig Elektrosektionens Klubbmästare Daniel Saber annonserar Anna
Arousell som ny Qlubbmästare för Sektionen för Medicinsk Teknik. Han
räcker över en klubbmästarhoodie till den nya Qlubbmästaren Anna Arousell.

Mötet öppnar upp för fr̊agestund, Simon Andersson undrar om hon har
n̊agra nya idéer för PR. Anna ska prata med nuvarande medlemmar och
se om de vill förändra n̊agonting. Anna vill även kunna lägga mer ansvar
p̊a medlemmar i ProgramR̊adet. Anna vill lägga lite fokus p̊a mottagningen,
man ska instruera FøF och PR vad som gäller vid bland annat städning efter
pubar p̊a mottagningen. Johanna Jacobsson fr̊agar om teman p̊a kommande
tentapubar, d̊a hon enligt egen utsago är den enda som klär ut sig. Anna ska
fundera ut bra teman till kommande tentapubar. Arvid Nilsson fr̊agar om
den sinande spritförsäljningen, Anna svarar att man eventuellt m̊aste höja
priser i baren för att fortsätta ha samma intäkter.
Fabian Lundberg ställer den fr̊aga som hela mötet vill ha svar p̊a: Öl eller
cider? Efter noggrann fundering svarar Anna tillslut öl.
Johan R̊agmark fr̊agar hur m̊anga medlemmar PR ska ha i ett idealfall, s̊a
m̊anga s̊a att man eventuellt ska kunna vara ledig n̊agon tentapub svarar
Anna. Felicia Näsman fr̊agar om man kan införa en ny märkesdrink och An-
na svarar att hon ska fundera p̊a saken.
Klockan 18:34 tar mötet en efterlängtad matpaus och närvarande medlem-
mar flockar sig vid baren.
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5 Motioner

Mötet återupptas klockan 19:04.
Klubbmästare fr̊an Konlig Elektrosektion Daniel Saber tar direkt upp en
ordningsfr̊aga. Daniel kommer fram till presidiet och ger Ordförande Carl
Ronström en flaska ”spaten”, av reaktionen att döma är inneh̊allet n̊agot
annat. Undertecknad bekräftar detta genom ett snabbt smakprov.
Röstlängden justeras till 22 personer med hjälp av clickers.

5.1 Simons motionssvar till fusionsgruppens stadgeändringsförslag

Detta är ett motionssvar som togs upp och röstades igenom förra SM, men
eftersom det är en stadgeändring s̊a m̊aste det röstas igenom p̊a efterföljande
SM med kvalificerad majoritet. Mötet f̊ar tv̊a minuter p̊a sig att läsa motio-
nen. Mötet g̊ar vidare till diskussion. Inget sägs och därför g̊ar mötet vidare
till beslut och beslutar

att bifalla Simons motionssvar till fusionsgruppens stadgeändringsförslag.

5.2 Motion ang̊aende ändringar i styrdokument

Martin Tran, ordförande för Näringslivsgruppen, NLG, berättar om deras
motion. I dagsläget gör NLG mycket mer än det som st̊ar i reglementet,
därför önskar de ett förtydligande ang̊aende nämndens arbetsuppgifter i reg-
lementet. Ordförande Carl Ronström läser upp styrelsens motionssvar. NLG
väljer att jämka sig med styrelsens motionssvar. Därför krävs det nu endast
ett beslut vad gäller att bifalla motionssvaret eller att avsl̊a motionssvaret.
Mötet g̊ar vidare till diskussion. Inget sägs och därför g̊ar mötet till beslut
och beslutar

att bifalla styrelsens motionssvar.

5.3 Motion ang̊aende engelska översättningar av styrdoku-
ment

Motionärerna CNS 18/19 berättar genom Jonas Stylbäck om sin motion.
Jonas berättar om deras internationaliseringsarbete och en del i det var att
översätta stadgar samt reglemente till engelska. Han nämner även att en vik-
tig del i motionen är att vid eventuella framtida tveksamheter vid stadgetolk-
ning s̊a har de svenska upplagorna av styrdokumenten tolkningsföreträde.
De reserverar sig för stavfel och gör ändringar i takt med att dessa hittas.
Arvid Nilsson yrkar p̊a att Jonas ska läsa upp hela motionen, det vill säga
cirka 30 sidor, men mötet bifaller inte yrkandet till Jonas stora lycka.
Ordförande Carl Ronström läser upp styrelsens motionssvar och styrelsen
har ingen anmärkning p̊a motionen. Mötet g̊ar till diskussion. Inget sägs
och därför g̊ar mötet dirket till beslut och beslutar
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att bifalla motionen i sin helhet.

6 Val

6.1 Val till Studienämndsordförande tillika SNO

Valberedningen presenterar sin enda kandidat Max Kim. Max presenterar
sig själv, han har varit med i studienämnden i tv̊a år och tycker det är dags
att ta ett steg fram̊at. Fabian Lundberg undrar om Max sitter som Vice stu-
dienämndsordförande men han har avsagt sig sin post. Sektionen har ingen
praxis för hur man avg̊ar fr̊an förtroendevald post, berättar Ordförande Carl
Ronström. Styrelsen har som ambition att ta fram en praxis p̊a hur man
avsäger sig en förtroendevald post i sektionen.
Tanken med Max avg̊ang som Vice SNO var att ta steget upp till SNO och
det är därför han söker posten. Johan R̊agmark fr̊agar om han har n̊agra spe-
ciella planer för studienämnden och Max svarar att utvärderingen som utförs
för varje kurs är viktig och den ska göras mer systematisk. Ordförande Carl
Ronström fr̊agar hur Max ställer sig inför fr̊agan att f̊a bidrag för studiebe-
vakning fr̊an CBH. Max tycker att det l̊ater bra. Ordförande Carl Ronström
yrkar p̊a att g̊a direkt till val. Mötet g̊ar till val och beslutar

att välja Max Kim till studienämndsordförande tillika SNO.

6.2 Val till Vice Studienämndsordförande

Valberedningen har inga kandidater till Vice studienämndsordförande. Alex-
ander Stevens nominerar Cassandra Mannila som godtar nomineringen. Cas-
sandra presenterar sig själv och berättar att hon söker posten för att hon
har ett stort intresse av att kunna p̊averka exempelvis vissa kurser och den
allmänna studiemiljön. Jonas Stylbäck undrar varför hon inte sökte Vice
SNO innan mötet, hon visste inte att man kunde söka posten innan mötet.
Arvid Nilsson undrar om hon har haft kontakt med med SNO sen tidigare.
Cassandra svarar att hon inte har haft det, men hon tror att det kommer
att bli ett bra samarbete om hon blir vald. Martin Tran undrar om hon kan
sätta SNO, Max Kim, p̊a plats ifall det skulle behövas. Cassandra svarar att
hon har en bra förm̊aga att sätta folk p̊a plats. Mötet g̊ar direkt till val och
beslutar

att välja Cassandra Mannila till Vice studienämndsordförande.

6.3 Val till Defibrillator

Valberedningen har inte f̊att in n̊agon kandidat innan sökstoppet, de har
dock f̊att in en självnominering idag men kandidaten som nominerat sig
själv, Tarik Rezagic, kunde inte närvara. Fabian Lundberg nominerar Henrik
Runeskog men han godtar inte nomineringen. Erik Micski nominerar Emil
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Ekelund men han godtar inte nomineringen. Jonas Stylbäck, ordförande för
valberedningen, läser upp en kort motivering som Tarik har skrivit och skic-
kat in. Mötet g̊ar vidare till diskussion. Mötet g̊ar efter diskussion vidare till
val och beslutar

att välja Tarik Rezagic till defibrillator.

7 Övriga fr̊agor

Fabian Lundberg säger att det förut brukade anordnas en brunch för alla
sektionsmedlemmar av styrelsen, han undrar om det är n̊agot den nya sty-
relsen tänkt att anordna. Ordförande Carl Ronström säger att detta l̊ater
trevligt och tycker att det är en bra idé. Om intresse finns kan detta tänkas
anordnas.

8 Publicering

Ordförande Carl Ronström informerar närvarande p̊a mötet att protokollet
kommer att publiceras i sin helhet med namn p̊a sektionens hemsida. Mötet
bifaller att protokollet kan publiceras i sin helhet.

9 Nästkommande möte

Nästkommande sektionsmöte kommer att vara n̊agon vecka efter mottag-
ningens slut i höst.

10 Mötets högtidliga avslutning

Röstlängden justeras i samband med mötets slut till 24 personer. Ordförande
Carl Ronström avslutar mötet klockan 19:38.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Mötessekreterare
Sektionen för MiT
THS

Carl Ronström
Mötesordförande
Sektionen för MiT
THS
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