Sektionsmöte
Dag: tisdag den 17/11 2015
Tid: 17.15
Plats: Björken
Närvarande: Isabelle Göransson, Åsa Sleman, Sofia Edström, Biba von Heland, Charlotta Johansson, Mimmi
Johansson, Ronja Selander, Rebecca Hilcz, Alice Lundgren Larsson, Jenny Lindström
1. Mötets öppnande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja ___Charlotta Johansson___ till mötets justerare
BESLUT
Att välja ___Charlotta Johansson___
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att ___godkänna___ dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Haft möte med utbildningsbevakare från alla program på universitetet och fått en del ideér om fortsatt arbete med
utveckling av utbildningen.
4.1.1 Kursrepresentanter
Inget nytt.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Sektionssittningen under vårterminens Nolle-P blir den 30 januari. Vi får även en station på pubrundan.
Planeringen inför skidresan till Bad Gastein pågår. Informationsmöte angående resan kommer hållas så snart som
möjligt.
Fadderutbildning del 2 blir den 15/12 kl 17.15.
4.3 SSKål
Frånvarande.
4.4 Arbetsmiljö
Fick många åsikter på Consensus ”Kaffe för en åsikt”.
4.5 FUM
Kommer att nominera Otto Djerf till FUM-ledamot inför stormötet.
4.6 Externt ansvarig
Har fått in en hel del ansökningar till amanuens.
Lunchföreläsningen med Pillerpodden var mycket uppskattad.
4.7 Internationellt ansvarig
Inspirationskvällen för utbytesstudier hölls förra tisdagen.

4.8 PR
Presentationerna har börjat rulla ut på facebook.
4.9 Sekreterare
Inget nytt.
4.10 Kassör
Vill lägga till en post i budgeten som kallas Material, för att täcka t.ex. ny boombox, roll-up och Photoshop. Beslut
fattas på stormötet.
4.11 Vice ordförande
Frånvarande.
4.12 Ordförande
Inget nytt.
5. Presentation i Nolle-P-häftet
Uppdateras av PR.
6. Val av Extraordinära sjuksköterskestudenter
Sektionen får höra insända, anonymiserade motiveringar och röstar sedan i en sluten röstning. Vinnarna presenteras på
stormötet.
7. Motioner och äskningar
Huvudfaddrarnas äskning beviljas.
Överfadderiets äskning beviljas.
Se bokföring.
8. Gamla punkter och föregående protokoll
9. Övriga frågor
Det finns ett asylboende i närheten som gärna vill ha diverse prylar och utrustning, t.ex. kläder, pennor och leksaker. Vi
vill hålla någon slags insamling på campus för att hjälpa till. Åsa sammanställer information om boendet och den
utrustning som behövs för att vi ska kunna gå ut med det till studenterna.
10. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

