Sektionsmöte
Dag: tisdag 20/10 2015
Tid: 17.15
Plats: Stigbygeln
Närvarande: Jenny Lindström, Charlotta Johansson, Anton Lönngren, Axel Hill, Lina Pettersson, Alice Lundgren
Larsson, Carina Karlsson, Rebecca Hilcz, Biba von Heland, Mimmi Johansson, Ronja Selander, Sofia Edström, Janni
Tufvesson, Åsa Sleman, Viktor Bendroth
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
Elektroniska resurser, exempelvis inspelade föreläsningar som man ser på online, är på förslag att införas på
läkarprogrammet. Consensus utbildningsutskott undrar hur sektionen ställer sig till att införa något liknande på vårt
program. Vi undrar hur det skulle fungera med frågor och om det skulle bli någon uppslutning på föreläsningen.
Utbildningsbevakare tar upp sektionens åsikter vid fortsatt diskussion i utbildningsutskottet.
Utbildningsbevakningsplanen för verksamhetsåret är färdig.
4.1.1 Kursrepresentanter
Ska ha en sammankomst inför kursrepresentantmötet.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Huvudfaddrar för VT-16 är utsedda. Studiesocialt ansvariga ska upprätta ett styrdokument för hur urvalet av
huvudfaddrar ska gå till för att processen ska bli så enkel och tydlig som möjligt.
Studiesocialt möte med Consensus andra program: Det blir eventuellt en gemensam cykelfest med MedFaks program
under höstterminen. Under vårterminen ska programmen ordna en olympiad med olika bollsporter. Våra studiesociala
representanter föreslog att denna skulle äga rum under vår hälsovecka och fick bra respons på det, men inget datum är
fastställt.
Boda Borg: Blir den 22/11. Biba har kontakter med bussbolag och Boda Borg men vi kan inte boka förrän vi vet hur
många vi blir. Biba gör en intresseanmälan på facebooksidan.
4.3 SSKål
Vårsittningen blir den 16 april.
Då VI-Ling inte längre kan samarbeta med Sskål och sektionen tar Reflex deras plats och sittningen blir för
sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Preliminärt datum är 5 mars.

Kommunen är fortsatt intresserade av samarbete under Kärleksveckan men vet inte hur de kan bidra. Sektionen föreslår
att de t.ex. kan betala för en gästföreläsning eller bjuda på lunchmackor i samband med en föreläsning eller aktivitet.
Sskåls representant tar med sig detta till fortsatta kontakter med kommunen.
4.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljömöte: Cyklarna som flyttas ställs ofta i cykelställen utanför Clinicum istället för vid Södra Entrén. På nya
husets tak finns en takterrass som är till för studenter. Det har förekommit att personalen har avvisat studenter därifrån,
samt att LiU-korten inte har fungerat däruppe, men detta ska förändras. Den dåliga ventilationen på Clinicum lyftes och
detta hade ansvariga aldrig hört talas om men det ska ses över.
Sofia vill sprida sin post till studenterna så att de bättre förstår vad arbetsmiljöarbete går ut på och hur studenterna
själva kan påverka. Vi gör det genom att publicera en text eller liknande på facebook och skicka ut mail till alla
studenter inför vissa av sektionens möten.
4.5 FUM
Äskningarna behandlas för närvarande.
Hyran för Örat kommer eventuellt att höjas med nästan 100% nästa höst. Inget är bestämt och det är därför svårt att
besluta om hur Consensus vill gå till väga med förhandlingar och eventuellt lokalbyte. Consensus kommer kunna driva
Örat minst ett par år till. För närvarande är en person anställd på Café Örat för att ansvara för verksamheten.
Sektionsavtalet mellan Sjuksköterskesektionen och Consensus är godkänt.
Consensus har officiellt bytt namn till Consensus – Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet.
Frågan om graderade betyg (U-G-VG) har lyfts inom Consensus. Sektionen säger nej till att införa detta på
sjuksköterskeprogrammet.
Consensus har en ny bil och arbetar med att utforma en ny hyresblankett.
Sökandet efter ny FUM-ledamot pågår. Sektionen behöver även suppleanter. Deadline för ansökningar till ledamot och
suppleanter blir den 3/11 och därefter nomineras personer inför stormötet.
4.6 Externt ansvarig
En gästföreläsning för hela MedFak, om t.ex. genus, rasism, fördomar osv som angår alla program, skulle kunna hållas
och eventuellt betalas av Consensus eller universitetet. Sektionen ställer sig positiv till detta men har inget konkret
förslag.
4.7 Internationellt ansvarig
Internationaliseringsmöte med sjuksköterskeprogrammets ansvariga: Arbete pågår för att utveckla och utöka VFUplatserna för inresande studenter.
Consensus internationella utskott: Utvärderingsformulären för både in- och utresande studenter ska uppdateras. Snart
kommer man söka faddrar för utbytesstudenterna.
Informationskväll för utbytesstudier äger rum den 10/11. PR och internationellt ansvarig skapar en intresseanmälan för
att avgöra vilken lokal som ska bokas.
4.8 PR
Ska göra det till en vana att titta på facebooksidan om någon besökare gjort inlägg, för att inte missa viktig eller
intressant information.
Sektionen ska göra ett policydokument angående hur vi ställer oss till att göra pr för företag och organisationer som hör
av sig till oss. PR-ansvarig gör ett utkast på detta som sedan godkänns av styrelsen.
Om det går i linje med policydokumentet vill vi kontakta Region Östergötland för att starta ett samarbete där vi kan få
någon slags spons i utbyte mot att vi marknadsför deras informationsträffar och evenemang.
Murses är intresserade av ett pr-utbyte. PR-ansvarig iordningställer ett avtal.
PR designar och beställer en ny roll-up.

4.9 Sekreterare
Förtydligar att man endast behöver skicka in punkter som andra mötesdeltagare behöver förbereda sig på innan mötet.
4.10 Kassör
Frånvarande.
4.11 Vice ordförande
Inget nytt.
4.12 Ordförande
Lyfter möjligheten att ha företagsswish. Vi kommer fram till att detta inte behövs då vi sällan säljer saker.
Vi börjar fundera på om det är något vi vill äska för till Consensus under nästa period. Ordföranden kontaktar vår
kontaktperson i Consensus och frågar vad vi kan äska om.
5. Medlemskap och förmåner
Vi vill att fördelarna med sektionsmedlemskap ska bli tydligare genom att arrangera saker endast för medlemmar samt
att medlemmar får rabatt på aktiviteter som kostar pengar, i enlighet med våra stadgar. Vi startar upp detta redan inför
resan till Boda Borg.
6. Planering av årets aktiviteter
Musikhjälpen: Vi vill boka en gästföreläsare och fråga hen om vi kan skänka en del av eller hela gaget till
Musikhjälpen. Vi kan eventuellt äska om pengar för detta. Sskål ska ta reda på vad deras uppdrag från Förenade
Festerier blir och om sektionen kan hjälpa dem med det. Vi håller en workshop den 2/11 kl 15.30 tillsammans med
Sskål för att brainstorma ideér inför veckan.
Kärleksveckan: Vi diskuterar förslag på aktiviteter och gästföreläsare. Vi håller workshop med Sskål den 9/11 kl 15.30.
7. Stormöte
Den 24/11 kl 17.15 hålls stormöte.
8. Samarbete med Sjuksköterskesektionen Norrköping
På programrådet kom frågor om varför vår sektion har så lite kontakt med Norrköpingsstudenterna. Vi kommer
samarbeta med dem på Nolleolympiaden och dagen på Trappan under kommande Nolle-P. Sektionen kan uppmuntra
huvudfaddrarna att engagera sig i en aktivitet i Norrköping under Nolle-P.
9. Boomboxen
Anton kollar upp vilken modell vi ska köpa och frågar kassören vilken budget vi har.
10. Motioner och äskningar
Huvudfaddrarnas äskning beviljas.
Överfadderiets äskning beviljas 2994 kr av äskade 4194 kr.
Se bokföring.
11. Gamla punkter och föregående protokoll
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

