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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #4
Måndag 16 september, 12:00
å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl Ronström öppnar mötet klockan klockan 12:29.

1.2 Val av mötesordförande

Henrik Runeskog nominerar Carl Ronström till mötesordförande, Carl god-
tar nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Henrik Runeskog nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil väljer
att godta nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Caroline Boström
Emil Ekelund
Samuel Johansson
Henrik Runeskog
David Fogelberg Skoglösa
Emelia Holst

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot med JML-ansvar
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

De tv̊a seriösa studenterna Samuel Johansson samt Emil Ekelund kommer
sent p̊a grund av h̊art skolarbete. Dessutom var kön till salladsbaren p̊a
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Bullens Café längre än väntat.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner den sent utskickade dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Henrik nominerar Kommunikationsansvarig Samuel och Ledamot David till
justeringspersoner. Efter att ha varit upptagna p̊a mottagningsrelaterade ak-
tiviteter under en längre tid f̊ar de äntligen utföra lite styrelsearbete. Samuel
och David godtar nomineringarna.

Mötet väljer Samuel Johansson och David Fogelberg Skoglösa till justerings-
personer.

Sekreterare Emil föresl̊ar 30 september som justeringsdatum.

Mötet väljer 30 september som justeringsdatum.

2 Föreg̊aende protokoll

Ordförande Carl summerar det viktigaste som sades p̊a förra styrelsemötet.
Styrelsen diskuterade bland annat den preliminära planeringen av komman-
de styrelsemiddagar, arbetet med verksamhetsplanen, sektionsmöte #2 och
godkännande av reparationskostnader för bilen.

3 Uppdateringar & Månadsrapporter

Appendix Emelia har hjälpt valberedningen att göra valreklam för Appendix-
posten. Emelia har även justerat protokoll och varit aktiv under mottagning-
en.

Kassör Caroline har justerat protokoll och varit med under campusdagen
i Flemingsberg. Även Carl, Henrik och Olivia var med p̊a campusdagen.
Utöver detta har hon tillsammans med Ledamot Henrik utfört gediget sty-
relsearbete genom att representera styrelsen p̊a Kungliga Maskinsektionens
n0llegasque.

Ledamot David har varit upptagen p̊a annat h̊all och har inte kunnat utföra
n̊agot styrelsearbete.
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Ordförande Carl tog emot presenter p̊a scen under v̊ar n0llegasque, han
har som vanligt svarat p̊a mejl och tagit fram ett dokument för hur vi ska
arbeta med verksamhetsplanen. Carl var även närvarande p̊a Sektionen för
Energi och Miljös n0llegasque i sällskap med Emil och Olivia.

Sekreterare Emil har skrivit protokoll och annonserat nästkommande SM
enligt stadgan.

Kommunikationsansvarig Samuel Johansson har skickat ut inbjudningar till
n0llegasquen.

Ledamot med JML-ansvar Henrik har enligt ovan varit p̊a Kungliga Ma-
skinsektionens n0llegasque och campusdagen.

Vice Ordförande Olivia har lagt in alla m̊anadsuppdateringar i Dropbox-
en och justerat protokoll.

De flesta m̊anadsrapporter hade relativt lite inneh̊all d̊a det inte är speciellt
mycket verksamhet i augusti, bortsett fr̊an mottagningen.

4 Diskussionspunkter

4.1 Lund samt Chalmersresa

Ordförande Carl ska inom en snar framtid betala de fyra (4) kuverten vi har
f̊att till Lund. Appendix Emelia lämnar mötet 12:58.
Chalmers har gett oss tre (3) kuvert, vi har ännu inte f̊att svar p̊a om vi kan
f̊a fler biljetter. Carl ska mejla igen ang̊aende fler biljetter. Vi ska även be
om sovplatser.
Ordförande Carl f̊ar en av de tre platserna till sittningen. En lottning sker för
att avgöra vilka som f̊ar de tv̊a kvarvarande biljetterna. Olivia och Emelia
blir de lyckliga vinnarna.

4.2 Presenter

Presenten till Lund är bestämd, vi ska tillsammans med styrelsen fr̊an Elektro
ge en Claw Machine. Till Chalmers är inte presenten helt bestämd, men vi
funderar p̊a att ge de ”BäskeBäsk”. Även denna present ges tillsammans
med Elektro.
Ordförande Carl och Ledamot Henrik ska utföra gediget styrelsearbete ge-
nom att representera p̊a Medicinska Föreningens Amphioxgasque. Som pre-
sent har de tänkt ge en ”(d)njursten”.
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4.3 Verksamhetsplanen

Ordförande Carl visar med stort nöje upp det dokument han skapat för
att CNS, tillsammans med PNS, ska kunna arbeta med verksamhetsplanen.
Planen är att man kontinuerligt fyller i hur arbetet g̊ar med de m̊al som
finns i verksamhetsplanen. Man fyller exempelvis i om arbete p̊ag̊ar eller om
det är slutfört.

4.4 Motionssvar till motion ang̊aende PM för dokumenthan-
tering

Styrelsen ska skriva ett motionssvar efter att styrelsekavajer har handlats
senare idag. Överlag s̊ag motionen bra ut och planen är att jämka sig med
Jonas motion.

4.5 Styrelsemiddagar

Efter att ha pratat med Norton, ordförande för Ingenjörssektionen Flemings-
berg, under n0llegasquen visade det sig att det inte är v̊ar tur att bjuda IsF
och Röda Korset p̊a middag. N̊agot som vi tidigare trott. Detta öppnar upp
för att bjuda n̊agra andra p̊a middag.
Kommunikationsansvarig Samuel ska bjuda in Kongliga Kemisektionen, Sek-
tionen för Energi och Miljö, Kungliga Maskinsektionen samt v̊ara goda
vänner p̊a Konglig Elektrosektionen. Ledamot David kommer att vara fes-
tansvarig p̊a den middag vi ska ha med Konglig Elektrosektionen fredag 8
november. Under mötets g̊ang gjorde även David en festanmälan, mycket
effektivt arbete!

4.6 Clickers till SM

Ledamot Henrik ska skicka ett elektroniskt brev1 till Mattias Mårtensson
och fr̊aga om styrelsen f̊ar l̊ana mentometerknappar till sektionsmötet 25
september.

5 Övriga fr̊agor

Bilder p̊a alla styrelsemedlemmar ska tas och sättas upp i Tolvan s̊a snart
v̊ara kavajer har kommit tillbaka fr̊an brodering.
Budgeten diskuteras snabbt, vi har använt ca 3500 kr av de 5000 kr som är
avsatta till styrelsekläder. T-shirt och tjocktröja ska köpas till en ny Appen-
dix. Förhoppningsvis täcks även brodering av kavajer av den återst̊aende
budgeten. Kassör Caroline har f̊att in anmodningar som ska bokföras p̊a
föreg̊aende verksamhets̊ar.
Vice ordförande Olivia tycker att när man svarar p̊a mejl som har kommit
till styrelseinkorgen ska man i sitt svar CCa styrelsemejlen s̊a alla kan se vad
som är svarat p̊a.

1Under senare år känt som e-mail
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6 Nästkommande möte

Först och främst är det sektionsmöte 25 september. Nästa styrelsemöte kom-
mer att bli n̊agon g̊ang efter resan till Chalmers. Eventuellt 10 oktober.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl avslutar mötet 13:58.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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