Sektionen för Medieteknik

Stockholm 2015-03-30

Styrelsemöte 30 mars 2015
(* betyder att bilaga finns)
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 12:15
1.2.
Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
1.3.
Frånvarande var Axel Hultman
1.4.
Justering av röstlängd
1.5.
Robin Palmberg valdes till mötesordförande
1.6.
Emma Klint valdes till mötessekreterare
1.7.
Alexander Arozin och Marcus Rönnmark valdes till justerare tillika rösträknare.
1.8.
Föregående mötesprotokoll
Under arbete.
1.9.
Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.

2.

Rapporter
2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
2.1.1. Studienämnden
2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE
2.1.1.4. Jämställdhets- och mångdfaldsombud, JÄMO
2.1.2. Internationell sekreterare, IS
2.1.3. CSC-skolan
2.2. Ledamot för Studiesociala frågor
2.2.1. Qulturnämnden
2.2.2. Sånglederiet
2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
2.2.4. Mottagningen
2.2.5. Fotogruppen
2.2.6. Spexmästeriet
2.2.7. Sektionslokalsansvarig
2.2.8. Idrottsnämnden
2.2.9. Ljud- och ljustekniker
2.2.10. Spelnörderiet
2.2.11. Medielabbet
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2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
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Matlaget
Sektionswaldner
Jubileet
METAspelet

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation
2.3.1. Branschdagsgruppen
2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
2.3.3. Näringslivsgruppen
2.3.4. Webbmaster

Alexander Arozin

2.4. Sekreterare

Emma Klint

2.5. Kassör

Åsa Linder

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

2.8. Övriga rapporter
2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

3.

Ärenden
3.1. Genomgång av beslutsprotokoll
3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
3.3. Bordlagda ärenden
3.4. Beslutsärenden
3.4.1. J-festivalen*
J-festivalen är en pubrunda som kommer att anordnas den 16/4 och de önskar
tillstånd att filma och fota i META under förutsättningen att alla gäster är
informerade om hur detta material kommer att användas, se bilaga.
Styrelsen beslutar
att godkänna ansökan.
3.5. Diskussionsärenden
3.6. Övriga frågor
3.7. Nästa möte
3.7.1. 8/4 kl 17.15

4.

Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 12:51

Ordförande
Robin Palmberg
072-222 55 07
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress
THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Sektionen för Medieteknik

Stockholm 2015-03-30

Justeras:

————————
Alexander Arozin

Ordförande
Robin Palmberg
072-222 55 07
ordf@medieteknik.com

————————
Marcus Rönnmark

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress
THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Ansökan'om'filmtillstånd'J1festival'2015104116'

Ansökan om filmtillstånd vid Kungliga Tekniska
Högskolan under J-festival den 16 april 2015
Beskrivning: J-festival är ett gratis, interaktivt och underhållande event på Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) för jämlikhet. Syftet är att engagera KTH:s studenter och
personal i att lyfta ämnet ”olikheters lika värde” – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller
personliga förutsättningar. J-festival kommer att bjuda in studenter och personal till att delta
under eventet. På plats den 16:e april välkomnas alla inbjudna att delta, under förutsättning att
de kan intyga att de blivit inbjudna – det vill säga visa upp det armband de tilldelats.
Syfte: Att möjliggöra två av J-festivals grundidéer, Interaktion och Produktion.
Interaktion: Sektionslokalerna ska kunna interagera med varandra under kvällen. Frågor om
exempelvis vad som diskuteras i specifika sektionslokaler ska kunna ställas och ges svar på.
Detta för att späda på känslan att alla engagerar sig tillsammans och samtidigt. Att jämföra
med stora sportevenemang, där olika lokaler med människor följer samma händelse och rings
upp för att samtalas med. Utformningen är att samtliga sektionslokaler har en skärm och en
kamera, dessa kopplas samman i ett interaktionssystem.
Under första delen av kvällen (mellan klockan 18:00-20:00) kommer underhållning från
Kårhuset Nymble att streamas ut och visas i sektionslokalerna. Stundvis kommer
sektionslokalerna att ”ringas upp” och visas på samtliga skärmar. Under andra halvan av
kvällen (från och med 20:00) kommer ett ”rullande schema” att visa de olika sektionerna
under kortare tidsintervall.
Produktion: Eventet planeras att spridas globalt med syftet att inspirera andra skolor i att
starta en liknande problemlösningsrörelse för jämlikhet. Spridningen kommer ske genom att
en kortare film (1-3 minuter lång) med sekvenser från eventet skickas ut till olika högskolor
och universitet världen runt.
Datum: 16:e april 2015*
Tid: Mellan klockan 16:00 och 03:00
Ansvarig: Olivia Persson Hedin, Teknikansvarig J-festival,
oliviaph@kth.se, +46 73 53 48 410
Plats: Filmtillståndet under J-festival ska gälla för följande sektionslokaler,
•

Bergssektionen – Hardox – Brinellvägen 23

•

Elektrosektionen/Sektionen för medicinsk informatik och teknik – Tolvan – Osquars
backe 12

•

Fysiksektionen – Konsulatet – Brinellvägen 26

•

Maskinsektionen – Smörjkammaren – Brinellvägen 89

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*

Om möjligt önskas det även att tillstånd ges för den 14:e och 15:e april då tekniken kommer att
testas

'
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•

Samhällsbyggnadssektionen – Oasen – Brinellvägen 1

•

Sektionen för civilingenjör och lärare/Sektionen för energi och miljö – Konsum –
Osquars backe 8

•

Sektionen för industriell ekonomi – Idyllien – Teknikringen 20A

•

Sektionen för medieteknik/Datasektionen – Meta – Osquars backe 21

Förutsättningar:

•

Samtliga gäster kommer att informeras om att lokalen filmas/fotograferas i samband
med att armband (förutsättning för att få vara med under eventet) delas ut

•

Utanför varje sektionslokal kommer det att finnas tydliga anslag om att det
filmas/fotograferas i lokalen

•

Sektionslokalen kommer ej att synas i bild konstant. Under första halvan av kvällen
endast då den ”rings upp av” Kårhuset Nymble. Under andra halvan av kvällen under
ett ”rullande schema”.

•

Samtliga gäster kommer att informeras om att filmsekvenser/bilder från eventet
kommer att spridas till allmänheten

•

Endast kortare filmsekvenser/bilder från eventet kommer att användas och spridas till
allmänheten i efterhand

Beslut från sektioner:
På följande blad finns beslut från ordföranden från sektionerna nämnda ovan.

'
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Sektionen för medieteknik
Härmed godkänner sektionen för medieteknik, i samtycke med KTH och under
förutsättningarna ovan, att filmtillstånd utfärdas i sektionslokalen Meta,

Ort och datum

Underskrift

'

Namnförtydligande

Sida'12'av'14'

