Sektionsmöte
Dag: måndag 2/5 2016
Tid: 17.15
Plats: Bunsen
Närvarande: Jenny Lindström, Axel Hill, Otto Djerf, Anton Lönngren, Viktor Bendroth, Janni Tufvesson, Sofia
Edström, Mimmi Johansson, Ronja Selander, Åsa Sleman, Carina Karlsson, Lina Pettersson, Alice Lundgren Larsson,
Rebecca Hilcz
1. Mötets öppnande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja ___Viktor Bendroth___ till mötets justerare
BESLUT
Att välja ___Viktor Bendroth___
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att ___godkänna___ dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Utmärkt inspiratör är utsedd och kommer få sin utmärkelse på Örat den 11/5. Terminens extraordinära
sjuksköterskestudenter ska utses och nomineringen öppnar snart.
Amanuenser från läkarprogrammet har kontaktat utbildningsbevakarna med en undran om våra studenter skulle vara
intresserade av att delta på amanuenstillfällen de håller i. Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att undersöka närmare
hur detta skulle fungera praktiskt innan vi fattar ett beslut.
En projektgrupp för att utveckla Lisam söker en studentrepresentant från Consensuskåren. Den som är intresserad kan
kontakta Håkan Edler, utbildningsutvecklare i Consensus, för ytterligare kontaktinformation.
4.1.1 Kursrepresentanter
Utbildningsbevakarna deltog inte på mötet.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Fadderutbildning 2 ska planeras in snart.
4.3 SSKål
Akuten blev slutsåld och allt gick bra under festen.
4.4 Arbetsmiljö
Linköpings universitet placerade sig dåligt i en undersökning angående alkoholhantering. Mottagningspolicyn och dess
alkoholregler ingick dock inte i undersökningen så resultaten ska omarbetas.
Rökpauser är inte längre tillåtna under tentor.
Det är inte tillåtet att ändra inställningar på skolans datorer och skärmar.
Ett nytt studentkök ska byggas och vara färdigt till höstterminen.
4.5 FUM
Det finns fortfarande vakanser på Consensus poster utbildningsutvecklare och vice ordförande.

4.6 Externt ansvarig
Inget nytt.
4.7 Internationellt ansvarig
Frånvarande.
4.8 PR
Inget nytt.
4.9 Sekreterare
Inget nytt.
4.10 Kassör
Inget nytt.
4.11 Vice ordförande
Inget nytt.
4.12 Ordförande
På ordförandemötet diskuterades bland annat mottagningspolicyn och hur avvikelser från den ska hanteras.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
7.1 Sjuksköterskans dag 12/5
Sektionen står och bjuder på kaffe och tilltugg under lunchen. Vårdförbundets tipsrunda finns uppe under dagen och
priser delas ut till några vinnare. Sskål är intresserade av att gyckla.
8. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

