Sektionsmöte
Dag: 29/3 - 2017
Tid: 17.15
Plats: Timjan, Campus US
Närvarande: Johanna Widerdal, Matilda Goderlöv, Håkan Edler, Sophie Roche Hesselgren, Niclas Olsson, Agnes
Lundgren Karlsson, Julia Lind, Emelie Nilsson.

1.

Mötets öppnande
Johanna Widerdal öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Natalie Adebjörk till mötets justerare
BESLUT
Att välja Natalie Adebjörk
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att GODKÄNNA dagordningen

4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Ordförande
Studentundersökningen börjar nu. Vi ska få info om hur vi kan få medlemmarna att svara på enkäten.
4.1.1 Vice ordförande
Karriärkvällen är snart. Planerad att vara 5/4.
4.2 Kassör
-----4.3 SSKål
-----4.4 Arbetsmiljö
Ska vi marknadsföra studentundersökningen med consensus?
Ger som förslag att ha föreläsning om stress till Hälsoveckan.
Viktigt att vi felanmäler saker som inte fungerar. Lägg ut på facebook för att påminna. Kontaktar PR/Media.
4.5 FUM
Ny verksamhetsplan är klar.
13 medlemmar till så är det rekord!
ValFUM 8/4

4.6 Externt ansvarig
Snart dags att söka nya sektionen!
Kan bli en ny räknestuga för läk3- oklart datum.
4.7 Internationellt ansvarig
4.8 PR
Vi lägger ut bild och text om varje post på instagram.
Kalendern för april ska upp.
HF tar en bild som vi lägger ut på vår instagram och skriver ett tagga nolle-p inlägg.
4.9 Sekreterare
----4.10 Studiesocialt ansvariga
Ovveinvigning den 6/4, Vi har samma lek som förra gången och serverar vatten och chips. Emelie handlar till leken och
chips.
4.11 Utbildningsbevakning
MedFaks ekonomi är ansträngd därför ska det sparas på olika sätt bland annat med mindre lärarledd tid.
Nästa möte kommer utbildningsbevakarna utse bästa VFU-plats, årets inspiratör och årets pedagog.
4.12 Kursrepresentanter
----5. Motioner och äskningar
-----6. Gamla punkter och föregående protokoll
-----7. Övriga punkter
7.1 Verksamhetsplan
Vi kollar igenom och det ser bra ut.
7.2 Policydokument
Lämnas oberört. Nästa styrelse 17/18 går igenom detta.
7.3 Hälsoveckan
Huvudtema :Tema stress och psykisk hälsa?
Föreläsning om stress
Insamling till välgörenhet
Sektionens bästa hälsotips
Picknick i TF + brännboll?
Förköp till Elinpiaden?
Spons i hälsans tecken.
Studenthälsan mindfulness
Göra smoothie
7.4 Väskor - uppdatering
116 väskor sålda!!
8. Mötets avslutande
Johanna Widedal avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Julia Lind

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

Justerare PR-ansvarig Natalie Adebjörk

