Sektionsmöte
Dag: 6/12 2016
Tid: 17.15
Plats: Timjan
Närvarande: Matilda Goderlöv, Natalie Adebjörk, Frida Sjöberg, Beatrice Carlsson, Agnes Lundblad Karlsson, Sophie
Hesselgren Roche, Märta Beckman, Niclas Olsson, Tilda Angelöv, Emelie Nilsson, Johanna Widerdal & Johanna
Wallin.

1.

Mötets öppnande
Johanna 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
Prisutdelning för årets pedagog och utmärkt inspiratör kommer att vara den 5 maj 2017. Varje sektion ska utse utmärkt
inspiratör. Utbildningsbevakarna har varit på möte med Eva Uebel om termin 1. Förslag om att mentorer ska vara från
olika terminer, T2 och T4 för att kunna ge rätt stöd och hjälp för T1orna. Mejlar vidare och tar upp detta förslag.
4.1.1 Kursrepresentanter

4.2 Studiesocialt ansvariga
Fadderutbildning del 1 10/12 10-14, Hasselquist
Fadderutbildning del 2 11/12 16.15 & 15/12 17.15 Eken båda dagar
Sektionen bör vara med första dagen på nolle P och umgås med nollan, även vara med på uppropet och visa oss som
consensus.
4.3 SSKål
Ej närvarande
4.4 Arbetsmiljö
Inget nytt
4.5 FUM
Börjat utse valberedningen för consensus 17/18
Consensus och sektionerna- mål att locka fler medlemmar till kåren.
Externa utskotten kommer försvinna under 2017. Förslag att ett Carma utskott ersätter detta.
Mottagningspolicyn är reviderad till detta nolle P.
SFS FUM 12-14 Maj
Sektionsrummet är under renovering.
4.6 Externt ansvarig
Externa facebook sidan är på gång och region Östergötland har fått information. Försöka nå de avdelningar som hört av
sig tidigare. Bra respons.

4.7 Internationellt ansvarig
Internationella faddrar- stort intresse.
Orientation week
4.8 PR
Ta julkort idag med sektionen
Jobbar på en evenemangskalender
Byta tillbaka facebook bilder till nolle P veckan innan.
4.9 Sekreterare
Ej närvarande
4.10 Kassör
Ej närvarande
4.11 Vice ordförande
Inget nytt
4.12 Ordförande
Ordförande var på kursrepresentanter möte och ingen av våra kursrepresentanter var närvarande- utvärdera varför.
Ordförande och vice ordförande borde gå på kursrepresentantutbildning.
5. Motioner och äskningar

6. Gamla punkter och föregående protokoll

7. Övriga frågor
Vice och PR skriver ett formulär som skickas ut till programmets studenter där vi tar reda på vad som krävs för att bli
medlem i kåren osv. för att ta reda på vad som lockar medlemmar.
Märta tar över och bokar lokal för möten i framtiden.
Tar beslut om att byta dag för nästa termins möten- onsdagar istället för tisdagar, ojämna veckor. 17.15- 20.00
Förslag på aktivitet- bokmässa, sälja sina böcker till våren.
Höststormöte 7/12 2016. Ca 17.15 Björken
 Sektionen möts 16.45 imorgon
 Fika ansvar: Tilda, Matilda & Sophie
 Håkan fixar kaffe, mjölk

8. Mötets avslutande
Johanna avslutar mötet.

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Matilda Goderlöv

Justerare Natalie Adebjörk

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

