Sektionsmöte
Dag: Torsdag 8/9
Tid: 16.30
Plats: Hammaren, Örat
Närvarande: Håkan Edler, Natalie Adebjörk, Märta Beckman, Niclas Olsson, Sophie Roche Hesselgren, Lina
Söderqvist, Tilda Angelöf, Emelie Nilsson, Johanna Widerdal, Matilda Goderlöv, Frida Sjöberg, Agnes Lundblad
Karlsson , Johanna Wallin och Beatrice Carlsson

1. Mötets öppnande
Johanna Widerdal öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Natalie till mötets justerare
BESLUT
Att välja Natalie

3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att godkänna dagordningen

4. Utskotten berättar vad som är på gång

4.1 Utbildningsbevakning
UB har idag 8/9 vart och pratat med T1 och ordnat fram kursrepresentanter.
Så många som möjligt från sektionen ska visa upp sig för lärarna under programrådet 28/9.
Vi diskuterar när vi ska visa upp oss för alla terminer
T1 13.15 Hasselqvist 14/9
T2 10.15 Hasselqvist 15/9
T3 10.15 Elsa Brännström 12/9
T4 13.15 Nils Holger 16/9
T5 14.15 Hasselqvist 13/9
T6 – Vi kontaktar en student i T6 och frågar om de kan lägga upp en bild med text på oss i nya styrelsen i deras
klassgrupp.
UB mejlar lärare/föreläsare om de aktuella datumen och tiderna.
Consensus anordnar en tacksittning för de som blivit kursrepresentanter.
4.1.1 Kursrepresentanter
4.2 Studiesocialt ansvariga
Studiesociala meddelar att Logopedsektionen och FT-sektionen vill hitta på något med oss (programmet).
FT vill ha en hälsovecka. Logopederna vill ha en stadsvandring. Studiesocialt ansvariga ska diskutera detta.
Vissa probleme under nolle-p har uppstått pga att man ej dykt upp på aktiviteter.
Sektionen föreslår att man i fortsättningen ska ha halvtidsmöte med faddrarna i mitten av nolle-p, för att lyfta vikten av
att vara delaktig. Vi kommer att disktuera framtida ändringar i nollep-upplägget.
Studiesocialt ska boka in ett möte med Norrköping huvudfaddrar för diskutera deras upplägg.
Till nästa nolle-p har vi som mål att integrera mer med Ssk Norrköping.
4.3 SSKål

SSKål kunde inte närvara på mötet. SSkål önskar att ha ett möte angående sin ekonomi.

4.4 Arbetsmiljö
AMO mejlar ut till studenter angående cykelparkeringar.AMO föreslår städningar tillsammans med alla föreningar på medfak som har skåp under biblioteket.
4.5 FUM
Consensus behöver köpa nya datorer. Vi får möjligheten att anordna SFS Fum – årets studentstad ”firande” tillsammans
med stuFF. Agnes och Natalie är suplianter.
4.6 Externt ansvarig
Externt ansvariga håller på och läsa in sig på nya T1. Extern ansvarig jobbar just nu med att värva amanuenser. Skickar
ut detta via mejl till berörda terminer.
Gästföreläsningar – tanken är att man kan ha en per termin. Ung Cancer vill komma och föreläsa, eventuellt under
hösten.
Man kan kanske äska pengar från Consensus för detta.
Bäst vore att kolla upp alla terminerns VFU:er så att inget krockar.
4.7 Internationellt ansvarig
Svårt att få utbytesstudenterna att hänga med på saker. Ett möte ska hållas nästa vecka. Mejl om restplatser för utbyte
har gått ut till T4.
4.8 PR
Vi har fått många likes på FB. PR föreslår att vi jobbar fram en poster som kan sitta på anslagstavlan likt den MF har.
Anslagstavlan behöver rensas.
4.9 Sekreterare
Ej närvarande
4.10 Kassör
Kassör går igenom utbetalningar för
Sektionssittning – Godkänd
Fadderutbildning (pengarna kommer från studenthälsan) – Godkänd
Färg för märkesbacken – Godkänd
ÖF rekvisita (batterier och laddare) – Godkänd
SSKål (terminsbudgeten) – Godkänd
Avtackning HF - Godkänd
Kvittomallar delas ut till de som ligger ute med pengar.
Vi kollar över budgeten från vårens stormöte.
Vi diskuterar SSKåls budget och vad vi kan göra för ändringar för att underlätta redovisning för SSKål samt samt att
samarbetet mellan sektionen och SSKål blir bättre.
Vi kollar upp i stadgarna och ser vad det står.
Vi meddelar SSKål att vi återkommer angående deras ekonomiska frågor.
Förslag på ändringar av formulering i budgeten diskuteras. Vi diskuterar detta vidare på nästa möte.
Vi ska beställa firmakort.

4.11 Vice ordförande
- Mejl ifrån pop-veckan (populärvetenskapliga veckan) – locka gymnasieelever hit. Två datum vi ska komma dit och
prata om vårt program: 25 och 27 okt. 11.30-13.00 båda dagarna.
Vice ordförnade lyfter att vissa studenter uttryckt att det är svårt att veta hur man gör för att bli kårmedlem. Vi kan visa
dem genom att stå och visa oss i Cellskapet någon dag. Förslag är också att vi kan göra reklam på FB och instagram.
Vice ordförande lyfter att LKPG ska ha en regnbågsvecka 26/9-2/10. Sektionen ska haka på detta. De har en parad 1/10
– avgång kl 13. Consensus stöttar oss i detta – de skapar ett event för alla på medfak. Förslag är att alla programmen ska
få varsin dag denna vecka och göra något på skolan. PR delar eventet när detta kommit upp. Vi ska sätta oss ner med de
andra programmen och se deras intresse. Eventuellt möte.

Vice orförande föreslår en karriärsdag för specialistutbildningar som alla terminer kan gå på. Som en dagsmässa någon
helgdag.
4.12 Ordförande
På lördag ses vi för SSKåls andra dag i Eken kl 10.50.
Vi diskuterar eventuella sektionsmejl främst för Kassör.

5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
En Nollan önskar SSK-program väskor. Det är något som diskuterats och vi kan undersöka intresse.
8. Mötets avslutande
Johanna Widerdal avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Frida Sjöberg (tillfällig)

Justerare Natalie Adebjörk

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

