
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 2019-11-19

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #7
Tisdag 19 november, 15:00
å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl Ronström öppnar dagens styrelsemöte klockan 15:01.

1.2 Val av mötesordförande

Ledamot Henrik nominerar sittande ordförande Carl Ronström till mötesord-
förande. Carl godtar nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare

Ledamot Henrik fortsätter sin nomineringskavalkad och nominerar sittande
sekreterare Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil godtar nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Emil Ekelund
Samuel Johansson
Henrik Runeskog
David Fogelberg Skoglösa
Yrsa Rós Þórisdóttir

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa

1 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

David Fogelberg Skoglösa samt Yrsa Rós Þórisdóttir ställer frivilligt upp som
justeringspersoner. Ingen annan på mötet blir nominerad.

Mötet väljer David Fogelberg Skoglösa och Yrsa Rós Þórisdóttir till juste-
ringspersoner.

Carl yrkar på 3 december som justeringsdatum.

Mötet beslutar att välja 3 december som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

Ordförande Carl letar reda på förra mötets protokoll och läser upp de vik-
tigaste händelserna. Styrelsen diskuterade bland annat vem som ska bli ny
fanbärare, översättning av hemsidan till engelska, sektionens skyddsombud,
Henriks JML-proposition samt november-SM. Som vanligt diskuterades även
kommande styrelsemiddagar.

3 Uppdateringar och månadsrapporter

Ledamot David representerade styrelsen på Fysiksektionens Ettans fest. Även
Kommunikationsansvarig Samuel och Vice ordförande Olivia var med på Et-
tans fest. David har utöver det fixat broderingen till Appendix Yrsas sty-
relsekavaj och köpt ett nytt ”ordförandeglas”. Tyvärr var det ju en viss Vice
ordförande som tog sönder det förra glaset på middagen tillsammans med
Sektionen för Energi och Miljö, men inga namn ska nämnas. Det nya glaset
ska enligt ryktesvägar vara ännu större än det förra.

Kommunikationsansvarig Samuel har lagt ut inlägg på Facebook angående
tjejföreningen Pepp, skickat ut ett fuktigt nyhetsbrev samt justerat protokoll.
Samuel har också varit med på våra middagar med W och Elektrosektionen.

Appendix Yrsa har varit med på styrelsemiddagar, justerat protokoll, gjort
ettan peppade på sektionsmötet i november och sist men inte minst köpt fika
till detta möte. Kan man ens ha ett styrelsemöte utan fika?

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa

2 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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Vice ordförande Olivia har haft uppföljningsmöten med alla nämndordfö-
randen i PNS, varit på vice-råd, planerat teambuilding för PNS, lagt ut
potentiella datum för nästa PNS-möte, haft JML-möte med Joar och Ida
från elektro samt hjälpt till lite inför lärarmiddagen.

Sekreterare Emil har i sann sekreteraranda skrivit protokoll. Emil har dess-
utom skickat ut kallelsen till november-SM.

Ledamot med JML-ansvar Henrik har varit med på middagarna, varit på
JML-råd och JML-möte. Henrik har även skrivit den proposition som ska
diskuteras senare under mötet.

Ordförande Carl har varit med på middagarna, fixat dagordningarna till både
detta styrelsemöte och kommande sektionsmöte. Carl var med på lärarmid-
dagen som den enda representanten från styrelsen.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Planering av middag med kemi

Samuel ska vara festansvarig. Tacosförråden behöver fyllas på lite och därför
handlar David, Emil, Olivia och Henrik på måndag förmiddag. Carl ska
kontakta Kemi för att ta reda på eventuella allergier. David, Samuel samt
Yrsa lagar mat.

4.2 Henriks proposition

Henrik berättar snabbt om den proposition han har tagit fram. Den går ut på
att förändra JML-ansvaret på sektionen. Det ska skapas en ny post och JML-
gruppen ska bli en nämnd inom PNS. Styrelsen diskuterar propositionen och
kommer fram till några mindre ändringar. Propositionen kommer att tas upp
på november-SM.

4.3 Köpa samt bjuda på tårta till sektionens födelsedag

Styrelsen har 3500 kronor i budget för att köpa tårta till sektionens födelse-
dag som infaller 4 december. Tårta kommer att serveras både i Rudan och i
Tolvan under lunchen. Ordförande Carl tar kontakt med föregående styrelse
för att se var de har beställt tårta.

4.4 November SM

Appendix Yrsa får i uppdrag att låna mentometerknappar från vår kran Mat-
tias Mårtensson. Studienämnden kommer att presentera årets lärare samt
årets övningsassistent under SM.

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa
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4.5 Förslag på övrig medlemsaktivitet för sektionen

Styrelsen har 8000 kronor i budget för att anordna en aktivitet för medlem-
marna på sektionen. Tanken är att anordna en brunch under våren. Om det
blir pengar över kan man anordna en till aktivitet, exempelvis laser-dome.

4.6 Uppföljningsmöten

Vice ordförande Olivia har haft uppföljningsmöten med alla nämndordföran-
den i PNS. Nämndordföranden kunde bland annat komma med förbättrings-
förslag och alla fick veta hur mycket pengar de har kvar i sin budget.

5 Övriga frågor

Om någon styrelsemedlem vill ha ett utvecklingssamtal får man bestämma
det direkt med ordförande Carl.

Yrsa kommer med förslaget att man skulle kunna ta fram en guide till ettan
för att behålla deras engagemang efter mottagningen. Detta diskuterades
även kort på PNS-möte #2. Guiden är tänkt att fungera som en överlev-
nadsguide med den viktigaste informationen. Ett annat förslag för att be-
hålla kontakten med ettan är att styrelsen anordnar en brunch som endast
är för den nya årskursen.

6 Nästkommande möte

Styrelsen får julledigt från styrelsemöten och ses nästa gång i januari.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl avslutar dagens möte klockan 17:02.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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