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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #3
Tisdag 10 december, 17:30
å Sektionsrummet Nymble, Stock-
holm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Vice ordförande Olivia Messler öppnar mötet klockan 17:32.

1.2 Val av mötesordförande

Henrik nominerar Olivia Messler till mötesordförande, Olivia godtar nomi-
neringen.

Mötet väljer Olivia Messler till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Olivia Messler nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil tackar ja
till nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Emil Ekelund
Samuel Johansson
Henrik Runeskog
Max Kim
Anna Arousell
Andrea Lundkvist
Anna Kinnander
Ehlias Gonzalez
Tarik Rezagic
Oscar Luong

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot med JML-ansvar
Studienämndsordförande
Qlubbmästare
Ledamot i Kårfullmäktige
Fø F
Fø F& Källarmästare
Internationellt ansvarig
Tillträdande Fø F

Justeras:

Carl Ronström

1 Justeras:

Samuel Johansson
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1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Mötesordförande Olivia yrkar på att Oscar Luong adjungeras med yttrande-
rätt.

Mötet väljer att adjungera Oscar Luong med yttranderätt.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Carl Ronström nominerar Henrik Runeskog till justeringsperson. Henrik väl-
jer att neka nomineringen varpå han fintar Carl 180 grader och nominerar
honom istället. Carl Ronström godtar nomineringen. Henrik känner sig het
och nominerar även Samuel Johansson till justeringsperson. Samuel godtar
nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström och Samuel Johansson till justeringspersoner.

Sekreterare Emil yrkar på att sätta justeringsdatum till 24 december.

Mötet fastslår 24 december som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

Olivia berättar att vi på senaste mötet pratade om PNS-kalendern, team-
building, verksamhetsplanen och fusionsenkäten. Dessutom hade vi en lyckad
JML-workshop.

3 Informations- och diskussionspunkter

3.1 PNS informerar

Olivia har lagt in denna punkt på dagordningen för att ge alla en chans att
informera om något man eventuellt har på hjärtat. Olivia börjar med att
informera om att sektionen har en insamlingsbössa för musikhjälpen. NLG
kommer att ha en fika med Studybuddy för att samla in pengar till bössan.
Ledamot Henrik nämner att styrelsen planerar att skapa en överlevnads-
guide till ettan som de kan ha nytta av efter mottagningens slut. Konsensus
råder inom hela PNS att vi måste bli bättre på att engagera ettan i sektionen.

Justeras:

Carl Ronström

2 Justeras:

Samuel Johansson
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Styrelsen påminner alla om att hjälpa till med att hitta personer som kan
tänka sig att vara Vice Idrottsnämndsordförande eller defibrillator. Det kan
även vara bra att börja leta efterträdare till sin egen post.

3.2 Överlämningsdokument och verksamhetsberättelse

Detta är framförallt information till de som går av sin post sista december.
Ett bra skrivet överlämningsdokument underlättar väldigt mycket för din
efterträdare påpekar Olivia och alla instämmer. Dessutom ska man skriva
sin del av verksamhetsberättelsen om man går av nu i december. Skicka
detta via mejl till styrelsen.

3.3 Uppföljningsmöten

Vice ordförande Olivia undrar om någon har feedback från uppföljningsmö-
tena. Vad kan man prata om nästa gång och när ska nästa uppföljningsmöte
vara? Ordförande Carl tycker att det bör infalla mot slutet av verksamhets-
året och alla håller med. Man kan prata om vad som måste göras innan man
går av posten.

4 Workshop - Internationalisering

Vår Internationellt ansvariga Tarik har gaddat ihop sig med Vice ordförande
Olivia för att utföra dagens workshop som handlar om internationalisering.
Hur ser internationaliseringsarbetet ut idag och hur kan man förbättra det i
framtiden? Det delas ut några frågor som diskuteras i mindre grupper.
Efter en stund diskuteras frågorna i hela gruppen. En del förbättringsförslag
var bland annat att få alla att använda EMiT Global gruppen på Facebook.
Dessutom kan man stäva efter att översätta alla sina vanliga inlägg till eng-
elska.

Del två av workshopen går ut på att alla nämnder ska översätta sin del av
hemsidan till engelska.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6 Nästkommande möte

Nästa möte kommer att vara i studieperiod 3. Möjligtvis i februari.

Justeras:

Carl Ronström

3 Justeras:

Samuel Johansson
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7 Mötets högtidliga avslutning

Vice ordförande Olivia avslutar mötet klockan 19:15.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Olivia Messler
Vice Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justeras:

Carl Ronström

4 Justeras:

Samuel Johansson
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