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Introduktion

Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för
att ge organisationen styrning.

Allmänt om Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) är en del av Tekniska Högskolans student-
k̊ar (THS), som i sin tur är den organisation som innehar status som studentk̊ar
vid KTH. MiTs verksamhet kretsar kring utbildningsfr̊agor, sociala fr̊agor och
näringslivsfr̊agor för studerande vid civilingenjörsprogrammet i medicinsk tek-
nik p̊a KTH.

MiTs huvudsakliga ändam̊al är att bevaka och medverka i utvecklingen av ut-
bildningen och förutsättningarna för studier vid KTH. MiT samarbetar därmed
med KTH i fr̊agor som rör studenterna.

MiT verkar för god sammanh̊allning och kamratskap mellan programstuderande
vid medicinsk teknik och tillhandah̊aller tv̊a lokaler och verksamhet för dessa.

Syftet med verksamhetsplanen

Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen.
Den är en riktningsgivare och ett verktyg som tillsammans med andra styrdo-
kument bygger verksamheten och skapar l̊angsiktighet.

Verksamhetsplanen ger sektionen direktiv till hur organisationen ska utveck-
las och behandlar s̊aledes strategisk förändring av den löpande verksamheten.
Det är upp till de förtroendevalda att konkretisera och verkställa verksamhets-
planen.

Verksamhetsplanens utformning

Verksamhetsplanen 21/22 bygger p̊a erfarenheter och arbete fr̊an tidigare verk-
samhets̊ar och har tagits fram av styrelsen.

Verksamhetsplanen är uppdelad i visioner och m̊al och följs därefter av uppdrag
kopplade till dessa. Visioner och m̊al är uppdelad i fyra huvudkapitel. Målen
är l̊angsiktiga och kommer inte uppfyllas under endast ett verksamhets̊ar, ut-
an kräver att framtida verksamhetsplaner kontinuerlig jobbar mot dessa. Till
de fyra huvudkapitlen finns mindre omfattande uppdrag som förväntas utföras
under verksamhets̊arets g̊ang.
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Visioner och m̊al

1 Framtid

Alla programstuderande ska känna att deras studietid har gett en bra grund
inför framtiden.

1.1 Sektionen bedriver stark p̊averkan för att utbildningen ska
h̊alla en hög kvalitet

1.2 Sektionens programstuderande har goda förutsättningar att
p̊averka sin utbildning

1.3 Sektionens programstuderande är medvetna om hur en kan
forma sin framtid

2 Delaktighet i sektionen

Alla programstuderande är medlemmar och känner sig delaktiga i verksamhe-
ten.

2.1 Alla programstuderande vet vad sektionen gör samt vad ett
medlemskap innebär

2.2 Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom sektio-
nen

2.3 Alla studenter vid KTH vet vilka MiT är
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3 Social miljö

Alla programstuderande ska känna sig välkomna i skolan och sektionens verk-
samhet.

3.1 THS värdegrund och JML1-policy genomsyrar sektionens verk-
samhet

3.2 Sektionens verksamhet är tillgänglig och välkomnande för al-
la programstuderande

3.3 Varje förtroendevald ska känna stöd i sin verksamhet

4 H̊allbarhet och förvaltning

Sektionen bedriver en verksamhet som utvecklas h̊allbart.

4.1 Sektionen ska driva en fungerande verksamhet i och kring
sektionens lokaler

4.2 Sektionen ska söka relevanta samarbeten till nytta för denna
och dess medlemmar

4.3 Sektionen ska föra en tydlig dokumentation av verksamheten

1Jämlikhet, Mångfald och Lika behandling
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Uppdrag

Framtid

• Sektionen ska bedriva verksamhet för att stötta studenterna i deras studier

• Sektionen ska fortsätta kontinuerligt utveckla alumniverksamheten med
diverse evenemang

• Sektionen anordnar minst ett evangemang för att visa lärarna uppskatt-
ning

• Styrelsen ska tillsammans med Studienämnden och ProgramAnsvarig Stu-
dent bevaka, utvärdera samt vara delaktig i implementeringen av master-
sp̊ar

Delaktighet i Sektionen

• Sektionen representerar p̊a andra sektioners tillställningar och olika r̊ad
vid THS

• Sektionens hemsida ska uppdateras och marknadsföras

• Sektionen ska genom relevanta nämnder kontinuerligt arrangera varieran-
de evenemang och aktiviteter

• CNS och PNS ska aktivt synas under året

Social miljö

• Sektionen ska tillsammans med JML-gruppen fortsätta samt utveckla sitt
JML-arbete inom sin verksamhet.

• En utvärdering kring den studiesociala miljön ska genomföras

• Sektionen ska informera om den aktuella verksamheten i flera kanaler

• Sektionen ska bli mer tillgänglig för internationella programstuderande

• Sektionen ska arbeta mot ökat engagemang bland nya samt befintliga pro-
gramstuderande

H̊allbarhet och förvaltning

• Sektionen ska arrangera minst tre evangemang i Campus Flemingsberg

• Styrelsen ska följa upp strategiarbetet genomfört av förra verksamhets̊a-
rets styrelse, exempelvis följa upp den p̊ag̊aende internationaliseringen

• Styrelsen ska ing̊a i minst tv̊a nya sektionssamarbeten
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