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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #9
Fredag 31 januari, 12:15
å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Herr Ordförande Carl Ronström öppnar mötet 12:21.

1.2 Val av mötesordförande

Kommunikationsgurun Samuel Johansson nominerar Carl Ronström till mö-
tets ordförande, Carl väljer att acceptera.
Carl väljes till ordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Vice Ordförande Olivia Messler nominerar Samuel Johansson till sekretera-
re, Samuel svarar nekande. Sedan blir mötets tröttaste ledamot nominerad.
Ledamot David accepterar och väljs till sekreterare för mötet denna gråa
torsdag.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Caroline Boström
Samuel Johansson
Henrik Runeskog
David Fogelberg Skoglösa
Yrsa Rós Þórisdóttir

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Mötet var helt fritt från försenade ankomster.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.
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Olivia Messler
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Yrsa Rós Þórisdóttir
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1.7 Godkännande av dagordning

Alla har läst dagordningen, Olivia tycker att Henkes punkt om JML saknas.
Denna punkt behövs inte enligt Henrik och Carl. Dagordningen godkänns.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Yrsa och Olivia nominerar sig själva och blir valda. Justeringsdatum sätts i
vanlig ordning till om två veckor. Alla hjärtans dag sätts som justeringsda-
tum.

2 Föregående protokoll

David läser föregående protokoll.

3 Uppdateringar och månadsrapporter

Herr Ordförande har jobbat på medtechevening tillsammans med Olivia och
Carro.
Carl har också införskaffat ett Axefoodkort, väl spelat Carl.
Caroline har haft möte med Simon Mogren, aka budgetgurun. Tillsammans
skapade de en plan om hur nästa kassör skall gå till väga. David och Carro
har justerat föregående protokoll.
Henrik har haft JML möte, både internt och med CBH-skolornas JML-
ordförande. Det diskuterades para. Emma Ingo nämns, kul för mötet att
få höra lite om henne. Henrik skall skicka en JML-budget, denna tycks vara
mer eller mindre i ett första utkasts stadie. Kemi verkar vara en aning över-
representerad i CBHs JML-grupp, Henrik ämnar göra det bästa han kan för
att åtgärda detta genom att mer eller mindre anmäld/inbjuden dyka upp
på nästa möte. Yrsa har köpt fika till dagens mötet, fixat fotopapper samt
utbytt saliv med medlemmar från andra sektioner under Sälenresan. Starkt
fusionsarbete från Appendix där.
Samuel har facebookat samt mailat med diverse reklamsugna individer. Han
har även inmundigat alla tillåtna doping i Sälen.
Vice Ordförande har informerat PNS, kollat datum för framtida PNS-möte
samt närvarat på JML-möte samt budgetskapande.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Middagar/budget

Mötet kommer fram till att menyn måste ändras eftersom de ekonomiska
tillgångarna börjar sina. Bilen är bokad 08.00 måndag den 2/2, detta är pro-
blematiskt p.g.a anledningar. Yrsa föreslår pasta pesto, detta mottages med
viss tveksamhet från Olivia men samtliga andra närvarande tycker att det
är en god ide. Förrätt blir vitlöksbröd och tomat, temat tycks ofrivilligt ha
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Olivia Messler
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blivit Italienskt. Samuel påkallar mitt i diskussionen uppmärksamhet för att
släppa gas. Henrik tar tag i taktpinnen gällande skapandet av en inköpslista,
Carl blir ansvarig för att skriva tidigare nämnd lista.

4.2 Planering av brunch

Styret ämnar bjuda på brunch i slutet av februari/början av mars. Dagen
som önskas är en lördag. Henrik föreslår dagen efter Funq, d.v.s Brunq, den
sittande ordföranden är orolig att det innebär för mycket jobb. Carl föreslår
istället 29 feb eller 7 Mars, så mötet bestämmer sig för den 22 februari.
Brunchen ligger då som en förfest till PRs beerpongevent, kuligt! Carl tycker
att det sittande styret har för dålig handlingskraft i chatten.

4.3 Årets Kamrat

Samuel tar på sig att fixa ett googleformulär snarast, mötet börjar bli hung-
riga.

5 Övriga frågor

Mötets medlemmar visar sig vara helt fritt från övriga frågor.

6 Nästkommande möte

Nästa möte bestäms på funqplaneringsmötet hos Caroline den 10/2.

7 Mötets högtidliga avslutning

Carl avslutar mötet högtidligt 13.27.

Vid protokollet Justeras

David Fogelberg Skoglösa
Ledamot
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS
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