Sektionsmöte
Dag: 11 oktober
Tid: 17.15-20.00
Plats: Timjan
Närvarande: Sophie Hessegren Roche, Tilda Angelöv, Håkan Edler, Niclas Olsson, Frida Sjöberg, Beatrice Carlsson,
Agnes Lundblad Karlsson, Matilda Goderlöv, Johanna Widerdal, Lina Söderqvist, Emelie Nilsson, Johanna Wallin
1. Mötets öppnande
Johanna Widerdal öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Matilda Goderlöv till mötets justerare
BESLUT
Att välja Matilda Goderlöv
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Ordförande: Consensus har kommit ut med datum på en save the date. Rutiner för påskrift av protokoll för de som
är berörda, Julia och Natalie.
4.2 Vice ordförande: Pop-mässa(25/10 och 27/10) för gymnasieelever i C-huset (campus Valla), för att värva framtida
studenter. Beslut tas ang. vilka från sektionen som ska delta. Matilda tar kontakt med arrangörer ang. bord osv. Jobb
med karriärskväll för T5 och T6 pågår, den 26/10.
4.3 Kassör: Informerar ang. budgetmöte som sektionen hade förra veckan. Budgetmöte med SSKål, innan
sektionsmöte. De har en vision att utveckla Akuten. Förslag om att de får ett större lån, för att de ska kunna boka en
artist. Detta måste röstas igenom på ett stormöte. Vi ska återkomma till SSKål med våra eventuella frågor.
4.4 Sekreterare: ej närvarande.
4.5 PR: ej närvarande.
4.6 Internationellt ansvarig: Har mailat T2 och T3 angående utbyre.
4.7 Externt ansvarig: Planerar karriräkväll samt arbetar med väska för sjuksköterskeprogrammet Linköping.
4.8 FUM: Har beslutat om informationsmöte för alla medlemmar, så de får en bättre inblick i vad FUM och consensus
gör.
4.9 Arbetsmiljö: Berättar vad som har gåtts igenom på senaste amo-mötet. Arbetsmiljöenkät ska skickas ut.
Felanmälan ska göras på felanmalan.liu.se.
4.10 SSKål: Ej närvarande.
4.11 Studiesocialt ansvariga: Informationskväll på måndag, för att bli fadder. Diskuterar skidresa som blir till Bad
Gastain. Berättar om MedFak Games. Första deltävlingen sker 29/10.

4.12 Utbildningsbevakning: Diskutera kring vad det är som bör förbättras på utbildningen: bättre återkoppling på
ALLA tentor, bättre undervisning/färdighetsträning i EKG-sättning, att föreläsare håller tider och raster, sen information
kring allt i T1 (verkar som att lärarna inte vet vad det är som ska hända iom att de inte svarar på mail osv.)
Som sektion: Jobba för att göra roliga saker för de som studerar på programmet, för alla oavsett ålder och intressen.
Planera kring extraordinär sjuksköterskestudent. Viktigt att avanmäla sig på tentor, tar resurser.

4.12.1 Kursrepresentanter: Senaste mötet på programrådet.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Sektionsrummet: Tre sektioner närvarade på mötet igår. Soffor, hyllor och dyl. ska finnas där.
Stormöte: Bestämma datum för stormötet. Bör vara om ca 2 månader.
Vi bordlägger att bestämma datum för stadgemöte, stormöte och sektionsaktivitet, till nästa möte, den 25/10.
8. Mötets avslutande
Johanna Widerdal avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet tillfällig sekreterare Märta Beckman

Justerare Matilda Goderlöv

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

