Sektionsmöte
Dag: 27/9 2016
Tid: 17.15
Plats: Bunsen
Närvarande: Matilda Goderlöv, Frida Sjöberg, Beatrice Carlsson, Karolina Söderkvist, Alexander Busk, Agnes
Lundblad Karlsson, Natalie Adebjörk, Tilda Angelöv, Märta Beckman, Håkan Edler, Emelie Nilsson, Sophie Hesselgren
Roche och Julia Lind.

1.

Mötets öppnande
Matilda Goderlöv öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Agnes till mötets justerare
BESLUT
Att välja Agnes

3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att Godkänna dagordningen
Sluttid: 19.30. Paus 18.15
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Förslag om att hela styrelsen träffar lärarlaget 7e november. Håkan tar med sig förslaget till lärarlaget.
Utbildningsutskottet behöver veta vad vi som sektion vill göra för utbildningen. Alla ska fundera på vad man
vill göra för utbildningen och så pratar vi om det nästa möte.
Den 14/10 är det programdialog som en av oss från sektionen ska gå på, förslag att en av utbildningsbevakarna
går på det. BESLUT om att en utbildningsbevakare går på utbildningsdialogen.
4.1.1 Kursrepresentanter
Fika innan kursrepresentant mötena för att lära känna varandra, 3 gånger/termin.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Skidresan tillsammans med medfak. BESLUT om att vi vill åka på skidresa tillsammans med medfak.
BESLUT om att lämna som önskemål att vi åker inom Sverige.
Surfresa, flyg ingår inte. Vi tycker det låter som en fin ide.
Poängjakt. BESLUT att vi vill vara med. Vi pratar om vad vi vill göra på våran aktivitet, skattjakt, volleyboll,
fotboll, tårttävling, pepparkakshusbygge,
Vi har möte med HF imorgon. Vi pratar med HF om ifall det hade varit bra att ha ett liknande system som SSK
Norrköping - att hälften av HF sitter två terminer.
4.3 SSKål
Save the date till 4e november. Äska pengar till rabatt för consensusmedlemmar. Kan sektionen gå in med
pengar för att ge rabatt?
4.4 Arbetsmiljö

Ska på möte imorgon.
Saker att ta upp:
- fler mikrosar.
- Bättre skyltning till Elsa Brännström-salen.
Vi kan be studenthälsan komma och köra lite mindfulness med oss innan ett möte.
4.5 FUM
Hade första fum-mötet förra veckan. Äsknings-perioder bestämda.
Vi vill ha ett öppet klimat mellan sektionen och fum så vi får möjlighet att vara med och påverka.
4.6 Externt ansvarig
Väskorna: det har kommit in ca 170 svar om väskorna. 79% vill ha ryggsäck istället för axelväska. Ganska mycket
kårrabatt på väskorna. BESLUT om att fortsätta med projekt väska. BESLUT om att samarbeta med BMA. Tilda hjälper
Agnes med väskorna från o med nu.
Räknestugorna: T3 stugan gick bra. T2 det kommer tider om räknestuga snart.
Amanuens: det har kommit väldigt få svar. Det finns ingen som vill hjälpa till med MED.
Karriärkvällen: 26/10 preliminärt, det är på gång.
Gästföreläsning: en den här terminen och en nästa, Ung Cancer är intresserade av att komma och föreläsa.
Externa utskottet: ska starta upp snart.
CARMA: uppstartat.
4.7 Internationellt ansvarig
varit på möte idag med Berit och Eva Molandet. Det kommer en inspirationskväll för internationellt samarbete.
Varit på möte med MEDFAK international, det kommer komma mer information på vår hemsida om hur man hittar rätt
information.
4.8 PR
Om vi att Natalie ska ladda upp något så kan vi skriva hur vi vill att det ska formuleras.
4.9 Sekreterare
----4.10 Kassör
Vill få till ett budgetmöte med sektionen så vi kan prata om framtiden och ändringar.
BESLUT om att Johanna och Lina tar beslut om rabatt till SSKåls sittning.
Om man ligger ute med pengar ska man lämna in en kvittomall med underskrift.
4.11 Vice ordförande
----4.12 Ordförande
Vi har 16 fler kårmedlemmar nu mot förra året vi den här tiden.
Två representanter från varje sektion som ska fixa sektionsrummet. Märta och Niclas blir våra representanter.
Consensus kommer med ett datum om när vi ska städa i skåpen.
Folk äter på campusbussen, inte tillåtet pga att det blir problem för allergiker.
5. Motioner och äskningar
----6. Gamla punkter och föregående protokoll
----7. Övriga frågor
- Programråd
- Ovveinvigning
Vi kommer ha en alkoholfri station, saft och kanske mat(?).
- Bra och dåligt på möten
Vi bestämmer att mötet ska börja kl. 17.00.
Vi tar paus i mitten av mötet.
- Sittning
Ska vi ha en sittning?

8. Mötets avslutande
Matilda Goderlöv avslutar mötet

____________________________________
Vid protokollet sekreterare Julia Lind

____________________________________
Ordförande Matilda Goderlöv

___________________________________
Justerare Agnes

