Sektionsmöte
Dag: 25/8 2016
Tid: 17.00
Plats: Timjan
Närvarande: Håkan Edler, Natalie Adebjörk, Märta Beckman, Niclas Olsson, Sophie Roche Hesselgren, Lina
Söderqvist, Tilda Angelöf, Emelie Nilsson, Johanna Widerdal, Agnes Lundblad Karlsson , Johanna Wallin, Beatrice
Carlsson, Matilda Goderlöv, Julia Lind

1.

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

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

4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Håkan har varit på programutskott. Det pratades om dispenser. Det gicks igenom datum för terminen.
Det pratades om att det i Linköping går att hämta ut tenta åt en annan student men inte i Norrköping. Det
viktigaste är att det ser lika ut på båda kursorterna. Förslag om att programråden ska ha ett specifikt ämne varje
gång. Information om när utbildningsutskottet ska träffas har kommit.
4.1.1 Kursrepresentanter
22/9 är det kursrepresentantutbildning.
4.2 Studiesocialt ansvariga
29/8 Vi går runt i grupprummen och pratar med Nollan om man kan.
30/8 är pubrundan. Vi har en station på kk där vi presenterar oss. Nathalie styr upp post it lek.
31/8 Sskåls första dag.
1/9 är fulsittning. Om det finns plats vill vi gå.
2/9 Stadsvandring, samling 16.30. Vi ska leka Skriva Med Rumpan.
3/9 Sektionssittning. TM:s Agnes och Håkan.
Mat
Förrätt: toastskagen
Huvudrätt: fläskfile/qorn, potatisgratäng, sparris.
Efterätt: chokladpudding och grädde.
Vi börjar förbereda klockan 9.00.
4/9 är det boktips och ovveprovning för nollan.
5/9 är det ÄoPoP
6/9 Volleybollhäng i TF vi i sektionen har ett lag. KL17??
7/9 Kalas
8/9 Taco-kväll.
9/9 VallaSafari.
10/9 SSKåls andra dag. Eftersläpp på kk.

Det är roligt om så många som möjligt kan vara med på så mycket som möjligt.
Finsittningen är 17e september. 18.15.
Agnes, Johanna och Beatrice ansluter till mötet.
KALAS: 7e september. Mässan är mellan 14 och 18. Vi har tre mäss-pass, vi kan alltså vara tre personer på
mässan samtidigt.
4.3 SSKål
Ingenting.
4.4 Arbetsmiljö
Blivit inbjuden till utbildning.
4.5 FUM
Det har kommit lite datum för utbildningar för FUM. Det kommer troligen komma till de som berörs inom
kort. Det ska väljas suppleanter för FUM ifall de ordinarie inte kan närvara. Vi valde Agnes och Nathalie.
4.6 Externt ansvarig
Agnes har blivit inbjuden till ett näringslivsevent. Det kommer finnas olika företag på plats för nätverkning. Niclas
kommer också gå.
Kläderna är klara. Karamello är kontaktade för spons.
4.7 Internationellt ansvarig
Är i full gång med orientation week för utbytesstudenterna. Aktiviteter hela veckan.
4.8 PR
Hemsidan är uppdaterad. På söndag tar vi kort med tröjorna till hemsidan. Vi har blå eller svarta jeans.
Manifestationen 4e september kl.14. Sektionen promotar eventet på facebook och deltar som sektionen och har våra
representationskläder på oss.
4.9 Sekreterare
Ingenting
4.10 Kassör
Ingen överlämning har skett än.
4.11 Vice ordförande
Inte närvarande idag.
4.12 Ordförande
Ska på ordförandemöte den 14/9. Skickar mail till oss andra om upplägget för det nya programmet, bra om alla har läsT
det innan nollan kommer.

5. Motioner och äskningar
Ingenting
6. Gamla punkter och föregående protokoll
ingenting
7. Övriga frågor
Vi kan läsa igenom på hemsidan om förmåner med kårmedlemskap så att vi kan svara på frågor angående kåren.
Vi borde städa skåpet.
Laddaren till boomboxen är borta, kanske ligger i ett låst skåp??
Nästa möte är på Söndag kl 17.00.
8. Mötets avslutande
Johanna avslutar mötet

____________________________________
Vid protokollet sekreterare Julia Lind

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdhal

___________________________________
Justerare

