Sektionsmöte
Dag: onsdag den 16/12 2015
Tid: 15.40
Plats: Bunsen
Närvarande: Alice Lundgren Larsson, Jenny Lindström, Sofia Edström, Viktor Bendroth, Janni Tufvesson, Biba von
Heland, Mimmi Johansson, Åsa Sleman, Isabelle Göransson, Otto Djerf, Anton Lönngren, Axel Hill, Carina Karlsson,
Ronja Selander, Rebecca Hilcz
1. Mötets öppnande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja ___Anton Lönngren___ till mötets justerare
BESLUT
Att välja ___Anton Lönngren___
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att ___godkänna___ dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakarna var inte på senaste programrådet. Det som pågår för tillfället är förbättring av kvaliteten på
handledare i termin 5 och 6.
4.1.1 Kursrepresentanter
Inget nytt.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Har kontakt med huvudfaddrarna och stöttar dem i planeringen av Nolle-P.
Fadderutbildning 2 hölls igår.
Musikhjälpenveckan fungerade bra och husfesten på Kårhuset Kollektivet var välbesökt. Alla pengar är inte införda i
den digitala bössan ännu.
4.3 SSKål
Frånvarande.
4.4 Arbetsmiljö
Åtgärder ska vidtas för de synpunkter som tidigare framkommit från studenter.
Lunchkampanjer kommer i framtiden att ske i hus 511 istället för i Cellskapet. Bokning sker genom att maila Magnus
Johnson.
4.5 FUM
Consensus har godkänt en ny grafisk profil.
Mottagningspolicyn är uppdaterad.
Valberedningen för att ta fram nästa styrelse är utsedd.
4.6 Externt ansvarig
Amanuenstillfällena har startat och har haft bra uppslutning.
Sjuksköterskesektionens medlemmar får en rabatterad föreställning av Holgerspexet tisdag 23/2 2016 kl 19.30. Mer
information kommer senare.

4.7 Internationellt ansvarig
Frånvarande.
4.8 PR
Administratör Louise Härdelin har föreslagit att det ska hållas öppet hus-dagar på campus där avdelningar och andra
arbetsgivare får presentera sig för studenterna istället för att vi ska åka runt till alla. Sektionen är positiv till detta men
vill veta hur planering och finansiering ska delas upp mellan universitetet och sektionen, vilket inte står klart. PR har
kontaktat Louise för att reda ut detta.
4.9 Sekreterare
Inget nytt.
4.10 Kassör
Ser till att berörda parter får ta del av verksamhetsårets budget för att kunna planera sina inköp.
4.11 Vice ordförande
Vårdförbundets studenthandläggare har slutat. Vice ordförande ser till att få uppgifter till eventuell efterträdare.
4.12 Ordförande
Inget nytt.
5. Nolle-P
Sektionssittningen under Nolle-P blir fredag den 29 februari på Örat. Förslag på tema: Såhär kommer du aldrig se mig
igen.
Eventuellt får vi en station på pubrundan.
6. Kärleksveckan
Ligga med P3 kan eventuellt komma till Kärleksveckan. Vice ordförande har kontakt med dem.
7. Motioner och äskningar
8. Gamla punkter och föregående protokoll
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

