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Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #10
Onsdag 19 februari, 12:30
å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl Ronström öppnar mötet klockan 12.39.

1.2 Val av mötesordförande

Samuel Johansson nominerar Carl Ronström till mötesordförande, Carl god-
tar nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Henrik Runeskog nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare, Emil väl-
jer att godta nomineringen. Samuel Johansson nominerar David Fogelberg
Skoglösa till mötessekreterare eftersom han gjorde ett utomordentlig jobb
när Emil var sjuk. David tackar dock nej till nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

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

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

Justeras:
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1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst till dagens möte!

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Samuel Johansson och Yrsa Rós Þórisdóttir kan tänka sig att ställa upp som
justeringspersoner.

Mötet väljer Samuel Johansson och Yrsa Rós Þórisdóttir till justeringsper-
soner.

Sekreterare Emil föreslår 4 mars som justeringsdatum.

Mötet väljer 4 mars som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

Det förra styrelsemötet var inte så händelserikt. Vi pratade om middagar,
brunch och årets kamrat.

3 Uppdateringar & månadsrapporter

Kommunikationsansvarig Samuel har skickat ut nyhetsbrev, festanmält inför
brunchen, gjort ett formulär till årets kamrat och tagit fram ett första utkast
till överlevnadsguiden.

JML-Ansvarig och ledamot Henrik har handlat mat till middag, haft en JML-
workshop med JML-gruppen och haft JML-möten med andra sektioner.

Appendix Yrsa har justerat protokoll, anordnat tackfest, satt upp bilder på
styrelsemedlemmarna i Tolvan och varit med i planeringen av överlevnads-
guiden.

Ledamot David hoppade in som sekreterare på senaste mötet och skrev ett
utomordentligt protokoll. David har dessutom varit festansvarig på midda-
gen med Konglig Elektrosektionen och köpt fika till dagens möte.
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Vice ordförande Olivia har haft JML-möte, styrt ett PNS-möte, tagit fram
ett dokument för verksamhetsberättelsen samt justerat protokoll.

Sekreterare Emil har skickat ut kallelsen till SM, skrivit protokoll och varit
med på middag med E.

Kassör Caroline har suttit med Martin från NLG för att fakturera för Med-
Tech Evening. Caroline har även betalat ut pengar för de som anmodat och
imorgon ska hon på möte med vår redovisningsbyrå.

Ordförande Carl har varit på skolråd och kan meddela att vi har en ny skol-
rådsordförande som är från MiT-17. Carl meddelar även till allas stora glädje
att Henrik har blivit studentrepresentant och ska numer vara med i CBHs
JML-utskott. Carl ska även vara med på mötet med redovisningsbyrån imor-
gon.

Vice ordförande Olivia sammanfattar det viktigaste från månadsuppdate-
ringarna. Källargillet har fått nya källarmästare, de jobbar också på en lös-
ning för att man ska kunna betala med kort i Tolvans automater. PR fixar
inför vårbalen och de har även tagit in nya medlemmar. Fø Fhar haft över-
lämning och har bestämt tema till mottagningen. De kan även låta meddela
att Philips inte vill vara med på mottagningen i år. Valberedningen håller på
att förbereda alla valbroschyrer och de kommer inom kort att marknadsföras
på sociala medier och hemsidan. Studienämnden låter meddela att differenti-
alekvationer och transformmetoder 6+3 högskolepoäng inte kommer att vara
sökbar från och med nästa år.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Brunch

Sekreterare Emil stället upp som chaufför när det ska handlas, han ackom-
panjeras av Samuel och Yrsa. Handlingen sker klockan 09.00 på lördag innan
brunchen. Caroline och Olivia sammanställer en inköpslista.

4.2 Verksamhetsplanen

Styrelsen ser över verksamhetsplanen. En hel del går att bocka av och andra
saker ändras till pågående, det ser ljust ut inför framtiden och förhoppnings-
vis kan allting bli avklarat fram mot slutet av verksamhetsåret.

4.3 Valberedningens motion

Valberedningen har genom dess ordförande Jonas Stylbäck skickat in en mo-
tion till Val-SM. Styrelsen diskuterar motionen och ska ta fram ett motions-
svar. Det argumenteras angående om det ska vara offentligt om en kandidat
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är lämplig eller ej. Styrelsen ska skriva ett motionssvar och Samuel tar på
sig att göra detta.

4.4 Mentometer

Appendix Yrsa får i uppdrag att fixa mentometerknappar till Val-SM 25
mars.

4.5 Möte med E-styret

Alla bör svara på Doodeln snarast möjligt för att få till ett möte. En prelimi-
när dagordning finns även tillgänglig och vi kan lägga till våra egna punkter
på den. Vi ska prata om pre-vårbal, överlevnadsguide, internationell gasque,
budget för renovering av Tolvan och en gemensam sektionskalender.

4.6 Present till W

Styrelsen diskuterar vad vi ska köpa för present som ska lämnas till W-
sektionen när vi ska på middag hos dom nu på tisdag. Sekreterare Emil
föreslår att vi köper ett ”ordförandeglas” då det var ett uppskattat moment
när de var på middag hos oss. David gör slag i saken och beställer ett glas
på momangen.

4.7 Middag med gamla styrelser

Ordförande Carl har börjat prata med Nina Jansson Bertheussen som har bra
koll på gamla styrelsemedlemmar och bollen är nu i rullning. Carl påminner
om att vi bara kan ta in ett visst antal icke-studenter med tanke på att vi inte
kommer att ha utökat tillstånd. Vi ska prata med klubbmästarna på elektro
för att se om de kan tänka sig att ställa upp och jobba, annars får någon
av oss vara festansvariga. Aktiviteter under middagen kommer att planeras
mer noggrant närmare inpå. Anmälningslänk skickas ut i slutet av februari.

5 Övriga frågor

Carl har fått ett mejl från THS angående en enkät som vi som styrelse ska
fylla i. Det var så mycket att Carl föreslår att vi gör det på brunchen.

6 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte kommer att vara efter tentaperioden.
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7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl avslutar mötet klockan 14.10.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justeras:

Samuel Johansson

5 Justeras:

Yrsa Rós Þórisdóttir
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