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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #2
Tisdag 8 oktober, 17:30
å Sektionsrummet, Nymble,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Vice ordförande Olivia Messler öppnar mötet klockan 17:33.

1.2 Val av mötesordförande

Emil Ekelund nominerar Olivia Messler till mötesordförande. Olivia accep-
terar nomineringen.

Mötet väljer Olivia Messler till mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare

Emil Ekelund nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil godtar
nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare

1.4 Närvaro

Olivia Messler
Caroline Boström
Emil Ekelund
Henrik Runeskog
Yrsa Rós Þórisdóttir
Max Kim
Jonas Stylbäck
Andrea Lundkvist
Ehlias Gonzalez
Tarik Rezagic
Martin Tran

Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot med JML-ansvar
Appendix
Studienämndsordförande
Valberedningsordförande
Ledamot i kårfullmäktige
Mottagningsansvarig
Internationellt ansvarig
Ordförande NLG1

1Näringslivsgruppen

Justeras:

Tarik Rezagic

1 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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1.5 Försenad ankomst

Samuel Johansson kommer klockan 17:57, direkt från en marig labb i Alba
Nova.

Carl Ronström anländer till mötet klockan 18:13 efter att ha visar upp sig
på Konglig Elektrosektionens sektionsmöte.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Jonas Stylbäck nominerar Tarik Rezagic och Henrik Runeskog till justerings-
personer. Tarik godtar nomineringen medan Henrik, som har ett inofficiellt
rekord när det kommer till antalet justerade protokoll, nekar nomineringen.
Henrik nominerar istället Yrsa Rós Þórisdóttir till justeringsperson. Yrsa ger
ifrån sig en tveksamt ja, men än dock ett ja.

Mötet väljer Tarik Rezagic och Yrsa Rós Þórisdóttir till justeringspersoner.

Tarik och Yrsa föredrar ett justeringsdatum som infaller efter tentaperioden.
Därför föreslår Sekreterare Emil 28 oktober som justeringsdatum.

Mötet fastslår 28 oktober som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

På det förra mötet i maj gick vi igenom formalia och syftet med PNS. En
Facebookchat och en kalender skapades för att underlätta kommunikationen
mellan nämnderna. Det hölls även en workshop som handlade om de olika
nämndernas mål för året.

3 Informations- och diskussionspunkter

3.1 PNS-kalender

Olivia påminner om den kalender som skapades på första PNS-mötet. Varje
nämnd kan lägga in sina evenemang där, för att undvika krockar. Om man
inte blivit tillagd ännu kan man prata med Olivia för att bli tillagd. Martin
föreslår att nämnden som lägger in en tillställning i kalendern skriver med
namnet på sin nämnd i titeln för att det ska bli ännu tydligare.

Justeras:

Tarik Rezagic

2 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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3.2 Teambuilding

Jonas Stylbäck reste frågan kring teambuilding på det första PNS-mötet. En
teambuilding skulle skapa bättre gemenskap mellan olika nämnder, det är
vanligt att man bara träffar de som är med i ens egen nämnd. Olivia svarar
att budgeten för PNS inte är jättestor. Det går självklart bra att antingen
anordna någonting som är billigt eller att man subventionerar exempelvis
bowling. Olivia uppskattar att det finns en Greta Garbo2 per person.

För att få till en teambuilding så snabbt som möjligt kommer Olivia skicka ut
en Doodle. Mötet enas om en backup-plan som innebär att det blir pizzakalas
på sista mötet om någon teambuilding inte blir av.

3.3 Uppföljning av verksamhetsplanen

Ordförande Carl som befinner sig på Elektrosektionens sektionsmöte har ta-
git fram ett Excelark som ska användas för arbete med verksamhetsplanen.
Styrelsen tillsammans med alla nämnder ska kontinuerligt fylla i detta för
att visa hur sektionen jobbar mot sina mål. Detta kommer även underlätta
väldigt mycket då nämnderna ska vara med och skriva verksamhetsberättel-
sen. Under varje flik i dokumentet fyller man i vad man jobbar med medan
framsidan agerar som en sammanställning.

Alla i PNS kommer att få tillgång till arket via Google Drive.

3.4 Uppföljningssamtal

Olivia kommer tillsammans med Kassör Caroline göra en uppföljning på
budgeten. Varje nämnd kan få reda på hur mycket pengar de har kvar att
jobba med. Utöver detta kommer Olivia att hålla enskilda samtal med var-
je nämndordförande. Det kommer vara ett kortare möte i Funq och det är
meningen att mötet fungerar som en avstämning. Har man frågor angående
sitt arbete inom PNS går dessa bra att ställa under avstämningsmötet. Det
kommer att komma upp en Doodle eller ett Facebookinlägg där man får bo-
ka in sin tid. Det första mötet kommer att vara så snart som möjligt efter
stundande tentaperiod. Dessutom kommer det eventuellt vara ytterligare ett
avstämningsmöte i vår innan man kliver av sina poster. Har man frågor an-
gående sin ekonomi kan man rycka tag i Caroline när som helst.

Mötet tar en liten paus klockan 17:59 innan kvällens workshop drar igång.

4 Workshop - JML

Mötet återupptas klockan 18:10.

2100 svenska riksdaler

Justeras:

Tarik Rezagic

3 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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JML-ansvarig Henrik Runeskog ska tillsammans med Olivia hålla i en JML-
workshop. Kvällens workshop kommer att fokusera på mångfald, ett av flera
ben inom JML. Först får man svara på ett kortare frågeformulär som senare
diskuteras i grupper om tre till fyra personer. Större diskussionsfrågor tas
sedan upp inom hela gruppen.

Appendix Yrsa kommer med ett bra förslag för att behålla engagemanget
hos årskurs ett. Styrelsen kan tillsammans med PNS ge ut en guide som ger
kort men koncis information om sektionen. Guiden kan exempelvis innehålla
information om nämnder, återkommande evenemang, kontaktuppgifter och
förslag på hur man kan engagera sig inom sektionen.

För att involvera internationella studenter skulle man kan under mottag-
ningen kunna ha en sittning eller fest tillsammans med dem. Tarik tycker
dessutom att man kan försöka ha fokus på internationalisering inom alla
nämnder.

5 Övriga frågor

Olivia och Carl berättar kort om resultaten från den fusionsenkät som sty-
relsen utfört. Ungefär 55% av de medlemmar som svarat är positiva till en
fusion med Konglig Elektrosektionen. Detta antal är dock för litet för att
styrelsen ska fortsätta fusionsarbetet, det krävs minst 3

4 majoritet för att
lägga ner sektionen. Fusionsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete då det
fortfarande finns ett intresse hos båda sektionerna.

Inga övriga frågor.

6 Nästkommande möte

Nästa möte blir i mitten eller slutet av studieperiod 2.

7 Mötets högtidliga avslutning

Vice ordförande Olivia Messler avslutar mötet klockan 19:24.

Justeras:

Tarik Rezagic

4 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Olivia Messler
Vice Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justeras:

Tarik Rezagic

5 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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