Sektionsmöte
Dag: 20/12
Tid: 17.15
Plats: Timjan, Campus US
Närvarande: Johanna Wallin, Alexander Busk, Håkan Edler, Natalie Adebjörk, Märta Beckman, Frida Sjöberg,
Sophie Roche Hesselgren, Agnes Lundblad Karlsson, Lina Söderqvist, Emelie Nilsson och Johanna Widerdal

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet kl 17.23
2. Val av sekreterare
Förslag att välja Natalie till mötets sekreterare
BESLUT
Att välja Natalie
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
5.1 Utbildningsbevakning
Diskussion kring mentorsskap har förts med studievägledare. Att det har varit svårt för T4:or att vägleda T1:or när de
inte är helt bekanta med det nya upplägget för den första terminen.
5.1.1 Kursrepresentanter
Ej närvarande.
5.2 Studiesocialt ansvariga
Berättar om planen för nolle-p.
5.3 SSKål
Berättar om deras plan inför nolle-p.
5.4 Arbetsmiljö
Har varit på AMO-möte. Dålig täckning i nya huset. Kommun, kårer och andra beslutande organ ska göra
trygghetsvandringar där det rör sig mycket studenter, för att platserna ska bli säkrare. Consensus lägger upp en länk på
facebook angående felanmälan. Cellskapet Caféet ska byggas om så studentköket kommer flyttas. Döpa om
studentköket till något nytt namn- hör av er till AMO angående detta. Det ska komma dämpande konstverk i nya huset.
Det ska sättas upp anslagstavlor i Nya huset.
5.5 FUM
Inget nytt.
5.6 Externt ansvarig
Amanuenstillfället för MED blev inställd. Facebooksidan ” Externa kontakter” får mycket följare och bra respons.
Pratat med Titti angående föreläsningar, ex: Jobba som barnmorska, ambulansförare osv. Externt har fortsatt diskussion
med Titti angående detta.
5.7 Internationellt ansvarig
Har gått bra med internationella faddrar. Orienation week v.3. Som ett nolle-p för utbytesstudenter.
5.8 PR
Planerar inför kalender för januari. Påminner om att byta profilbild inför nolle-p. Går igenom utvärdering av
medlemskap.

5.9 Sekreterare
Inget nytt.
5.10 Kassör
T6 blommor och fika. Klar med bokföringen nolle-p ht16.
5.11 Vice ordförande
Ej närvarande.
5.12 Ordförande
Inget nytt
6. Övriga punkter
6. 1 FT <3 SSK-sittning
25 februari på Kollektivet. Tema: Kärlek. PR görs på Kärleksveckan.
6.2 Agnes punkt gällande väskor
Ska skicka ut bild på designen på väskorna samt pris. 320kr för medlemmar och 360kr för icke medlemmar. Lägger ut
intresseanmälan på facebook-sidan.
6.3 Utvärdering av stormöte
Alla är eniga om att det var lyckat
6.4 Utvärdering av terminen
Skjuter på den punkten till nästa möte då fler är närvarande .
6.5 Kärleksveckan
Upplägget för kärleksveckan diskuteras och planeras.
7. Motioner och äskningar
Inget nytt.
8. Gamla punkter och föregående protokoll
Inget har inkommit.
9. Övriga frågor
Mötet onsdag 1/2 flyttas till tisdag 31/1 17.15
10. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet 20.05

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet Natalie Adebjörk

Justerare Märta Beckman

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

