
Gemensamt möte 4 THS 3 september

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektione och Sektionen för Medicinsk Tekniks

Gemensamma möte 4
Tisdagen den 3 september 2019

å Nymble, Stockholm

1 Formalia

Mötets öppnande

Mötet öppnas klockan 17:25 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.1 Val av Mötesordförande

Herr Jeansson nominerar sig själv till Mötesordförande.

Mötet väljer Herr Charlie Jeansson till Mötesordförande.

1.2 Val av Mötessekreterare

Herr Carl Ronström nominerar Herr Nils Johansson till Mötessekreterare.

Mötet väljer Herr Nils Johansson till Mötessekreterare

1.3 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Konglig Elektrosektionen

Charlie Jeansson Supraledare tillika Ordförande
Ylva Modahl Halvledare tillika Vice Ordförande
Nils Johansson Resistor tillika Sekreterare
Adam Miksits SNO
Jonas Cederberg Källarmästare
Malin Häggström Fø F
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Sektionen för Medicinsk Teknik

Carl Ronström Ordförande
Olivia Messler Vice Ordförande
Henrik Runeskog Ledamot
Emelia Holst Appendix

1.4 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.5 Adjungeringar

Herr Rasmus Antonsson fr̊an Fusionsgruppen adjungeras med närvaro- och
yttranderätt.

1.6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.7 Val av Justeringspersoner och justeringsdatum

Herr Cederberg och Fröken Holst nominerar sig själva till
Justeringspersoner och tisdag 17 september föresl̊as till justeringsdatum.

Mötet väljer Herr Jonas Cederberg och Fröken Emelia Holst till
Justeringsmän och justeringsdatum bestäms till 17 september.

2 Diskussion och beslutspunkter

2.1 Fusion - blankett

Herr Jeansson öppnar punkten och säger att det ska komma ut en
blankett/formulär efter mottagningen ang̊aende en eventuell Fusion som
medlemmarna ska f̊a svara p̊a. Herr Cederberg och Herr Ronström fr̊agar
Herr Antonsson hur stämningen är i gruppen. Herr Antonsson svarar att
arbetsmoralen fluktuerar mellan gruppmedlemmarna men att det i övrigt
är bra. Herr Antonsson fortsätter och säger att gruppen inte har p̊abörjat
n̊agot formulär d̊a de inte visste om att de skulle göra ett och de har
istället jobbat p̊a utkast till stadga och reglemente. Herr Ronström säger
att han d̊a tycker att det borde vara styrelserna som ska ta p̊a sig att göra
formuläret. Herr Cederberg säger att styrelserna kan träffas och fixa
formuläret under sillisen 15 september. Herr Ronström motsätter sig detta
direkt d̊a han troligtvis kommer behöva sjuktransport för att ens kunna
närvara d̊a. Herr Ronström säger att formuläret bör innefatta punkter som,
namn, färg, fana, nämnder och en sammanfattning för att f̊a Sektionernas
nyaste medlemmar med p̊a noterna.. Herr Cederberg flikar in att det
viktigaste fr̊agan i formuläret bör vara om medlemmarna vill ha en fusion.
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För om de ej vill det behövs det inte läggas mer tid p̊a det. Herr Jeansson
fr̊agar Herr Antonsson om Fusionsgruppen kan göra en sammanfattning.
Herr Antonsson säger att de redan har gjort en sammanfattning. Herr
Ronström föresl̊ar att styrelserna ska sätta sig ner m̊andag 16 september
och baka ihop ett formulär. mötet bestämmer sig preliminärt för att göra
formuläret 16 september och möjligtvis beställa pizza. Herr Jeansson
avslutar punkten och Herr Antonsson lämnar rummet 17:44

2.2 SIK

Herr Jeansson säger att sovlokal till finnarna är löst men att en festlokal
inte har införskaffats än och anledningen till detta är att n̊agon har bokat
hela Nymble i fyra dagar och detta gjordes för länge sedan, det vill säga
före det var möjligt för Sektionerna att boka Gasquen. Herr Jeansson
undrar därmed om n̊agon har ett förslag p̊a festlokal. D̊a det ska komma
ungefär 60 finnar bör lokalen rymma ungefär 100 personer. Fröken Holst
föresl̊ar en sittning utomhus med tält. Herr Runeskog tycker att detta är
en ypperlig idé och marknadsför den som sin egen. Herr Miksits kollar vad
det kostar att hyra ett tält och kommer fram till att det kostar ungefär
5500 kronor, vilket är högre än budgeten till̊ater. Ett annat förslag är att
ha sittningen där senaste FUNQ var men det avsl̊as d̊a den är för liten.
Mötet bestämmer sig för att fundera vidare p̊a festlokal och g̊ar vidare.

2.3 Presenter

Herr Jeansson säger att Sektionerna kommer fara till diverse ställen i höst,
till exempel Lund och Chalmers och tycker därmed att presenter bör
bestämmas. Herr Jeansson säger att Herr Sven Hedin har löst present till
Lund i form av en klo-maskin som lyfter upp 2 cl shotflaskor till spelarens
jubel. Herr Ronström tycker att Styrelserna kan ge en Bäskebäskeblask till
Chalmers med Bäska droppar i trocaderoflaskan ocks̊a. Herr Johansson
undrar om Herr Cederberg kan tänka sig göra egen Bäsk, vilket Herr
Cederberg kan tänka sig göra.

Mötet beslutar att ge klo-maskinen till Lund och Bäskebäskeblask till
Chalmers.

2.4 Skrivare i Funq

Skrivaren i Funq har börjat sjunga p̊a sista versen och fungerar inte när
man vill att den ska fungera. Till exempel fick Fröken Ebba Hellstenius1

sitta i en datasal i 1.5 timmar för att skriva ut inbjudningar till
n0llegasquen. Skrivaren säger att användaren ska rengöra patronerna men
när man gör det s̊a vill den att man ska göra det igen. Herr Ronström
tycker att en budget p̊a 5000 kronor borde räcka. Fröken Modahl h̊aller

1Kontaktor tillika Ambassadeur i Konglig elektrosektionen
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med och säger att det vore en fördel om de befintliga bläckpatronerna kan
användas. Mötet beslutar att i första hand köpa en ny skrivare istället för
en begagnad vilket gör att man kan f̊a garanti. Herr Johansson hittar den
befintliga skrivaren p̊a Dustin som säger att skrivaren har tre års garanti
om man registrerar produkten. Herr Cederberg säger att skrivaren är
knappt tv̊a år och att det kan vara värt att se om det finns garanti kvar.
Herr Cederberg och Herr Johansson tar p̊a sig att kolla upp om skrivare.

3 Övriga ärenden

3.1 Styrelsemiddag

Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik vill bjuda Styrelsen för
Konglig Elektrosektionen p̊a middag i höst och föresl̊ar 8 november.
Konglig elektrosektionen styrelse godtar inbjudan.

3.2 Nästa möte

Nästa möte bestäms i Styrelsernas gemensamma gruppchatt d̊a ett möte
behövs.
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3.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 18:26 av Mötesordförande Charlie Jeansson.

Mötessekreterare Mötesordförande

Nils Johansson
Resistor
Konglig Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Konglig Elektrosektionen
THS

Justerare Justerare

Jonas Cederberg
Källarmästare
Konglig Elektrosektionen
THS

Emelia Holst
Appendix
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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