
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 12 september 2018

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #5
Måndagen den 12/9 2018,
17:30
å Nymble, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:31.

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

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.
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1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Emma Skärvinge och Nathalie Wehlin som justerare. Juste-
ringsdatumet bestäms till 28:e september 2018.

2 Föreg̊aende protokoll

Anna Arousell läser upp föreg̊aende protokoll sammanfattat.

3 Uppdateringar

Ordförande Jonas Stylbäck, som inte har varit fadder, har haft fullt upp.
THS verksamhet har dragit ig̊ang igen s̊a han har varit p̊a ordförrander̊ad
och försökt pussla ihop hösten för Styrelsen. Han har även representerat p̊a
s̊a m̊anga nollegasquer han haft tid och lever till.

Kassör Nathalie Wehlin h̊aller p̊a och fixa ett möte med redovisningbyr̊an,
hon har varit p̊a en nollegasque och faddrat.

Kommunikationsansvarig Ylva Engdahl har skrivit m̊anadsbrev, f̊att mail
fr̊an företag och fr̊an k̊aren. Hon har även mailat THS om att vi skulle vilja
ha en vecka p̊a deras instagram, och vi fick Jubelveckan!

Ledamot Emma Skärvinge har faddrat.

Sekreterare Anna Arousell har varit i USA.

Vice ordförande Andrea Lundkvist har skött JML-verksamheten under mot-
tagningen och tittat p̊a eventuell ansvarsfrihet.

Ledamot Tarik Rezagic har hjälpt till med skapandet av enkäten för Fu-
sionsarbetet.

4 Månadsrapporter

D̊a m̊anadsrapporterna inte ska vara inne förrän sista september s̊a finns
inget att uppdatera om ännu, informerar Andrea om.

5 Diskussions- och beslutpunkter

5.1 STAD-utbildning

Andrea inleder diskussionen med att berätta vad STAD är. Jonas fortsätter
med att berätta höstens STAD-utbildningen kommer vara tre dagar istället
för tv̊a, och vi har totalt 55 platser för THS. V̊ar sektion kommer f̊a minst
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tv̊a platser, kanske tre. Mötet bestämmer PR ska f̊a prioritera platser s̊a tar
Jonas den eventuella överblivna platsen.

5.2 Bidrag till Crapula

Jonas berättar vad Crapula är och att Johan R̊agmark, medlem i Crapula,
höll ett utförligt tal för Jonas gällande bidrag till Crapula. Förra året uteblev
bakishänget efter Nollegasquen p̊a grund av bristande intresse fr̊an Crapula.
För att kunna göra dessa evenemang bättre känner de att de behöver peng-
ar, och om det skulle bli pengar över skulle detta g̊a till att subventionera
biljetterna. Jonas tyckte detta lät bra och mötet instämmer. Mötet g̊ar till
beslut och beslutar att

att Crapula ska f̊a bidrag fr̊an sektionen.

5.3 Nyinvestering i bil

Ordförande Jonas tar upp ett förslag gällande att ge fullmakt till Mulle Meck
och Carlakarlarna för att de ska f̊a ansvaret för inköpandet av den nya bilen.
Denna skulle i s̊a fall tas fram tillsammans med Elektro. Andrea tar upp vad
vi bestämt gällande ägande för bilen med Elektro. Jonas berättar att han
och Daniel, ordförande för Konglig Elektrosektion, att bilen kommer köpas
av Elektrosektionen och därmed st̊a p̊a dem. Styrelserna ska dock skriva ett
kontrakt inneh̊allande specifikationer över vad som f̊ar och inte f̊ar göras med
bilen samt hur ägandet ser ut. Detta kontrakt är ännu inte klart. Andrea
p̊apekar d̊a att eftersom vi inte har n̊agot med inköpet av bilen att göra
behöver vi inte ge n̊agon fullmakt. Mötet instämmer.

5.4 Höstens styrelsemiddagar

Jonas har varit runt lite överallt och snackat med folk om framtida samarbe-
ten. E, CL, K, B och IsF är de han bedömt är de vi vill samarbeta med. Med
E var en idé att vi ska börja b̊ada verksamhets̊aren med att bjuda varandra.
De bjuder oss i januari och vi dem i september. Vi ska prata mer med E om
detta.

CL har inte haft mycket samarbeten alls innan, men deras nya ordföran-
de vill ha det. Mötet diskuterar när vi kan ha möjlighet att ha middag med
dem. De har nämnt oktober som förslag och vi tittar efter datum.

K har fullt upp just nu, men efter deras nollegasque är de lediga ett tag.
Jonas ska prata med deras ordförande för att se hur de vill göra.

B hade f̊att höra p̊a ryktesvägar att vi hade en fantastisk alkoholkultur
som de ville testa oss p̊a. De har sv̊art att anordna under hösten, men om
de kan anordna under v̊aren kan vi kanske bjuda dem p̊a hösten. Vi ska
prata mer med dem ang̊aende datum.
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IsF kliver av vid årsskiftet. De är sugna p̊a att testa schackspel med shots.
Jonas ska kontakta deras ordförande gällande hur vi vill ordna styrelsemid-
dagarna efter verksamhets̊ar.

Nathalie informerar oss om att vi kan ha en inbjudan fr̊an M att vänta.

5.5 Funktionsändring av valberedningen

Just nu sitter samtliga valberedningens medlemmar i styrelsen, detta är
n̊agot vi har f̊att kritik för och därmed ämnar att åtgärda. Det här har funkat
för oss i och med att alla känner varandra. Vi har dessutom en valberedning
som inte bereder val utan mest gör reklam och därmed är det inte ett problem
i sig. Jonas presenterar tv̊a alternativ och av dessa och vi väljer ett med
modifikation. I och med detta bestämmer sig valberedningen för att avg̊a
nu p̊a styrelsemötet. Ingen ändring i stadgarna gällande valberedning ska se
ännu.

5.6 Införande av policydokument

Vi borde ha en policy för vad man borde f̊a lägga pengar p̊a samt för tjänster
och uppförande.

Policy för utlägg bör prioriteras, Nathalie är ansvarig för att skriva den-
na. Policy för tjänster läggs p̊a is tills vidare. Mötet diskuterar om policy för
uppförande inte redan täcks av THS regler för m̊angfald, men enligt THS
bör en finnas för varje sektion och den bör vara anpassad efter varje sektion.

5.7 September-SM

Anna ska fixa en möteskallelse till ikväll och evenemang samt planscher till
Tolvan. Tarik fixar planscher till Flemingsberg under morgondagen.

De som kan ska samlas 16:30, ledamöter blir ansvariga för att skriva ut
möteshandlingar. Clickers blir vi nog för m̊anga för s̊a kommer att använda
oss utav lappar istället.

Vi g̊ar igenom tips för att engagera medlemmar. Saker mötet kom p̊a var
mötesbingo, mötesguide och diverse ordvitsar.

6 Övriga fr̊agor

6.1 SIK

SIK kommer vara den 12:e oktober.
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6.2 Fusionsarbetet

Jonas och Tarik uppdaterar styrelsen att det hittills g̊ar bra med enkäten,
och att de snart är klara.

6.3 Krisplan

I dagsläget har Elektrosektionen en krisplan vilket är n̊agot vi ocks̊a borde
ha. Den borde utformas i samarbete med Elektro s̊a det blir en gemensam
s̊adan. Detta ska tas upp i framtiden p̊a ett gemensamt möte med Elektro-
sektionen.

6.4 PNS-möte

Nästa PNS-möte ska vara tillsammans med Elektrosektionen och ska genom-
föras i slutet av P1. Det kommer ske n̊agon g̊ang mellan den 8:e och 11:e
oktober.

7 Nästkommande möte

Tid för nästkommande möte ska bestämmas via en Doodle p̊a söndag kväll.

8 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 19.43.

Vid protokollet Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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