
Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 2020-02-17

Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
PNS #4
Måndag 17 februari, 17:30
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Vice ordförande Olivia Messler öppnar mötet klockan 17:33 samtidigt som
mötets medlemmar frossar i sig pizza.

1.2 Val av mötesordförande

Anna Arousell nominerar Olivia Messler till mötesordförande, Olivia godtar
nomineringen.

Mötet väljer Olivia Messler till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Samuel Johansson nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil god-
tar nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötesordförande.

Justeras:

Ylva Engdahl

1 Justeras:

Jonas Stylbäck
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1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Emil Ekelund
Samuel Johansson
Henrik Runeskog
David Fogelberg Skoglösa
Yrsa Rós Þórisdóttir
Max Kim
Jonas Stylbäck
Anna Arousell
Nathalie Wehlin
Oscar Luong
Martin Tran
Ehlias Gonzalez
Ylva Engdahl
Andrea Lundkvist
Gustav Eklund
Simon Mogren

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot med JML-ansvar
Ledamot
Appendix
Studienämndsordförande
Valberedningsordförande
Qlubbmästare
Mottagningsansvarig
Mottagningsansvarig
Ordförande NLG1

Källarmästare
Webmaster
Ledamot kårfullmäktige
Fordonsansvarig
Revisor

En lång närvarolista dagen till ära. Är detta på grund av att det är det sista
PNS-mötet eller för att det bjuds på pizza? Ingen vet.

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Ylva Engdahl och Jonas Stylbäck ställer frivilligt upp som justeringsperso-
ner.

Mötet väljer Ylva Engdahl och Jonas Stylbäck till justeringspersoner.

Sekreterare Emil föreslår 2 mars som justeringsdatum.

Mötet fastslår 2 mars som justeringsdatum.

Justeras:

Ylva Engdahl

2 Justeras:

Jonas Stylbäck



Protokoll Sektionen för Medicinsk Teknik 2020-02-17

2 Föregående protokoll

Vice ordförande Olivia läser upp vad vi pratade om det på det senaste mö-
tet. Bland annat hade styrelsen startat en bössa till musikhjälpen, Olivia
berättar att cirka tvåtusenfemhundra (2500) kronor samlades in. Utöver det
diskuterades ettans engagemang i sektionen och uppföljningsmöten. Works-
hopen handlade om internationalisering och varje nämnd fick i uppdrag att
översätta sin del av hemsidan till engelska.

3 Informations- och diskussionspunkter

3.1 PNS informerar

Kommunikationsansvarig Samuel påminner folk om att det går att skicka
in nomineringar till årets kamrat. Sekreterare Emil påminner alla om att
styrelsen anordnar en gratis brunch på lördag 22 februari för alla sektionens
medlemmar. Qlubbmästare Anna flikar in att det är en beerpongturnering
direkt efter brunchen. Anna säger även att SM i fest kommer att gå av
stapeln mellan 4-7 maj. Om man vill vara delaktig i detta ska man kontakta
Anna.
Valberedningen påminner genom Nathalie att det är valmässa kombinerat
med fadderpub 27 februari.

3.2 Engelska översättningar till hemsidan

Vår Webmaster Ylva säger att tillägget för att byta mellan svenska och
engelska på vår hemsida är klart. Därför uppmanas alla nämnder att skicka
in översättningarna för sina sidor snarast.

3.3 Hitta efterträdare

Vice ordförande Olivia uppmanar alla att försöka hitta ersättare till sin post
inför det stundande Val-SM, valberedningen har väldigt mycket att göra så
det är viktigt att alla försöker hjälpa dem. Det uppskattas även om man
kan komma på valpuben 27 februari för att svara på frågor om sin post.
Valberedningens ordförande Jonas säger att det ingår bubbel i biljettpriset
till puben som är markant subventionerat. Priset är nämligen noll (0) kronor
(läs: gratis bubbel). Sökstoppet för alla poster är 8 mars.

3.4 Verksamhetsberättelse

Vice ordförande Olivia har förberett ett dokument för verksamhetsberättel-
sen. Vid verksamhetsårets slut ska denna vara helt ifylld och varje nämnd
har som ansvar att fylla i dokumentet under sin rubrik. Det är även viktigt
att fylla i Excel-dokumentet med verksamhetsplanen så att styrelsen får en
översikt över hur arbetet går.

Justeras:

Ylva Engdahl

3 Justeras:

Jonas Stylbäck
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3.5 Överlämningsdokument

Olivia vill att alla ska börja tänka på sina överlämningsdokument, när man
har gjort klart dokumenten ska de laddas upp i dropboxen så att alla finns
där för framtida bruk.
Revisor Simon Mogren uppmanar alla att lämna in sina kvitton och göra
anmodan innan verksamhetsåret är slut. Dessutom är det dags att använda
sina pengar om nämnden fortfarande har kvar likvida medel.

4 Workshop – Utvärdering av året

Kvällens workshop handlar om året som gått i PNS. Mötet delar upp sig i
mindre grupper och diskuterar ämnet. Som stöd finns ett Google-formulär
med tre frågor. Efter diskussion skickar alla in formuläret till Olivia.

5 Övriga frågor

Ledamot Henrik säger att man på JML-workshopen pratade om att skaffa en
sektionskalender. Denna kalender är till för alla sektionsmedlemmar och via
den kan man få info om när diverse evenemang äger rum, exempelvis pubar,
sektionsmöten och dylikt. Genom en sådan kalender slipper man använda
Facebook för all information om evenemang.

Olivia påminner alla om att det i verksamhetsplanen står att vi tillsammans
ska utreda den interna och externa representationen. Olivia kommer att ta
tag i frågan och skickar antingen ut ett formulär eller så tas ämnet upp på
uppföljningsmötet som sker senare i vår.

Revisor Simon, som även är med i kårstyrelsen på THS, säger att det inom
THS diskuteras om pengafördelningen mellan olika sektioner. De utvärderar
olika alternativ för att sektioner med många aktiva medlemmar ska få mer
pengar.

6 Nästkommande möte

Detta var det sista PNS-mötet för verksamhetsåret, däremot kommer det att
vara individuella uppföljningsmöten i april. Överlämningsdokument, verk-
samhetsplan och andra relevanta dokument ska vara så gott som färdiga
då.

Justeras:

Ylva Engdahl

4 Justeras:

Jonas Stylbäck
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7 Mötets högtidliga avslutning

Vice ordförande Olivia avslutar mötet klockan 18:28.

Vid protokollet Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Olivia Messler
Vice Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justeras:

Ylva Engdahl

5 Justeras:

Jonas Stylbäck
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