Sektionsmöte
Dag: Tisdagen den 11e september 2018
Tid: 17.00
Plats: Rönnen, Campus US.
Närvarande: David Rickardsson, Therese Björkman, Klara Fattah Panah, Andrea Ramkvist, Sofia Malmqvist, Sara
Nyström, Elin Pettersson, Caroline Karlsson, Elin Andersson
1. Mötets öppnande
Elin Pettersson öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Caroline Karlsson till mötets justerare
BESLUT
Att välja Caroline.
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att godkänna dagordningen.
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Sektion och SSKål ska eventuellt delta i regnbågsparaden 29/9.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Studiesocialt ansvariga inklusive nuvarande huvudfaddrar kommer att hålla ett planeringsmöte 18/9. Detta kommer
handla om ett kommande informationsmöte för de som vill söka huvudfadder till nästa termin. Finsittning kommer äga
rum 22/9 för de som deltagit under Nolle-P. Denna sittning arrangeras av huvudfaddrar. Räknestuga för
läkemedelsberäkning för de som går termin 2 samt termin 3 kommer att arrangeras under hösten.
4.3 Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakare är kallade på möte angående tenta ISS3.
4.4 Arbetsmiljö
--4.4.1 Förslag på annan lokal än KK på IPL-kursen.
Mail kommer att skickas till den som är ansvarig för att undersöka möjlighet till byte av lokal.
4.5 FUM
--4.5.1 Val av FUM-suppleanter
Val av fem FUM-suppleanter. Förslag: Klara Fattah Panah, David Rickardsson, Elin Pettersson, Fanny Björklund och
Sara Nyström.
BESLUT
Att godkänna dessa fem till FUM-suppleanter.
4.6 Näringslivsansvarig
Overaller är beställda åt de som fyllt i intresselista, kommer att säljas under september månad. Prisförslag för overaller
är 360kr för consensusmedlem samt 400kr för icke-medlemmar.
BESLUT
Att godkänna pris för overall.

4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR
Information samt bilder på sektionens hemsida kommer uppdateras under hösten.
4.9 Sekreterare
4.9.1 Val av vice sekreterare
Förslag att välja Therese Björkman till vice sekreterare under året.
BESLUT
Att välja Therese Björkman.
4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
5.1 ÖF-märke
Förslag om att skapa ett ÖF-märke för de som varit ÖF under något Nolle-P.
BESLUT
Att skapa ett ÖF-märke.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
7.1. Förslag för att locka fler fejk-nollan
Kommer att diskuteras på nästa möte. Undersöka möjlighet att samarbeta med consensus.
7.2 Förslag om tygväskor och axelremsväskor
Kommer fortsätta att diskuteras på nästa möte. Intresse för tyg-och axelremsväskor kommer att tas upp på stormöte som
kommer äga rum i höst.
7.3 Boktips för alla terminer
Kommer att diskuteras närmare på nästa möte.
7.4 Regnbågsveckan
Eventuellt anordna en lunchföreläsning under regnbågsveckan. Fortsätta diskutera detta på nästkommande möte.
8. Mötets avslutande
Elin förklarar mötet avslutat.
___________________________________
Vid protokollet sekreterare Andrea Ramkvist
____________________________________
Ordförande Elin Pettersson

_________________________________
Justerare Caroline Karlsson

