Sektionsmöte
Dag: tisdag 22/9 2015
Tid: 17.15
Plats: Stigbygeln
Närvarande: Alice Lundgren Larsson, Ronja Selander, Biba von Heland, Mimmi Johansson, Åsa Sleman, Charlotta
Johansson, Jenny Lindström, Sofia Edström, Carina Karlsson, Axel Hill, Anton Lönngren, Viktor Bendroth
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
Utbildningsutskott förra veckan med alla program på MedFak samt Consensus: Pratade om Hälsoveckan och
Medicinska Föreningen var intresserade av samarbete. Angående Carma så var flera program intresserade av att delta
och göra mässan bredare. Consensus ska eventuellt göra en kalender över event och annat som händer på MedFak för
att undvika krockar.
Programråd idag: Programmet planerar att ta in fler studenter. Universitetet har problem med att för få studenter tar
examen från sjuksköterskeprogrammet.
IPL ska ersätta HEL1, en workshop ska hållas 28/9 för att diskutera hur scenarion ska utformas. Framtidens PBL, en
workshop i Norrköping 15-16/10.
Uppmärksammade att studenter ska vara noga med att tentamensanmäla sig till rätt studieort. Alla måste också ha med
sig rätt material till tentan för detta kommer sluta erbjudas på plats. Man måste skriva klart försättsbladet på tentan
innan tiden är slut, detta har inte framgått till alla studenter. Utbildningsbevakare ska ta upp detta med T1 för att
förtydliga och det har skrivits på Lisam till alla terminer.
Alla studenter bör tänka på hur de beter sig i mailkontakter och i sociala medier, hot och kränkningar gentemot personal
och andra på universitetet får inte förekomma.
Frågan om sjuksköterskans kompetens vid tex flyktingmottagning lyftes, vi kan tex försöka få en lunchföreläsning om
ämnet.
Om kontaktuppgifter till VFU-handledare saknas i Klipp kan man kontakta Kerstin Rydé.
4.1.1 Kursrepresentanter
Inget speciellt att ta upp.
4.2 Studiesocialt
Möte med alla studiesociala representanter på MedFak: SSK-N vill delta mer i Linköpings aktiviteter. De ska få delta på
Nolleolympiaden och på lekarna efter Kalasmottagningen. Alla program är intresserade av att göra en gemensam
cykelfest. Intresset för en gemensam sektionsaktivitet var svalt men det blir en julsittning och en tacksittning i slutet av
verksamhetsåret. Dagverksamheten på Örat läggs ner 16/10 och det kommer bli mer av ett kallkök och café. Flaggade
för Carma och att fler program ska delta.
Studiesocialt ansvariga håller ett informationsmöte för blivande faddrar den 1/10.
Skidresan: Hemsida för anmälan släpps på torsdag 24/9. Delar av T3 har examination på fredagen då vi åker. Biba

kontaktar terminsansvarig för att se om detta går att lösa.
Boda Borg: Ca 300 kr/person inkl buss. Förslag att varje person tar med egen matlåda, att köpa lunch kostar ca 90 kr.
Biba ska kolla upp busspriser och se vad vi kan få för offert. Datum ev 18/10, men förmodligen november.
4.3 SSKål
Frånvarande. Önskar att inte komma på sektionens möten då de känner att de inte har med vårt arbete att göra. Vi
önskar och vill att de närvarar då de är ett av våra utskott och vi vill kunna enkelt kommunicera och samarbeta med
dem.
4.4 Arbetsmiljö
Första mötet imorgon.
4.5 FUM
Äskningsperioder blir förmodligen fyra stycken. Under höstterminen är det 17/9-15/10 och 12/11-24/11.
Saknas fortfarande en ledamot. Vi måste utse en ordinarie för att kunna tillsätta en suppleant och för att utse en ledamot
krävs ett stormöte.
Consensus ska byta logga och vill gärna ha förslag från studenter. PR lägger ut detta på Facebook.
4.6 Externt ansvarig
Frånvarande. Vi har fått några förslag till ny skål, deadline är imorgon.
4.7 Internationellt ansvarig
Inspirationskväll inför utlandsstudier blir förmodligen i slutet på november. Letar T6:or som varit på utbyte och kan
berätta. Consensus vill att utbytesstudenter ska integreras mer och delta på studiesociala event och Nolle-P.
4.8 PR
Facebook: Vi reducerar antalet redaktörer och dessa hanterar endast evenemang som de anordnar. Alla som vill
publicera något på sidan skickar det till PR-ansvarig som korrekturläser och publicerar det.
Fotografering: Så snart som möjligt då alla kan närvara ska vi ta gruppbild och porträtt.
Presentationer: Vi börjar rulla ut personliga presentationer på Facebook när vi har bilder.
4.9 Sekreterare
Kallelser skickas ut en vecka innan möte. Sektionsmedlemmar som har punkter utöver utskickad dagordning, eller en
punkt inom sin post som alla bör förbereda sig på inför mötet, skickar denna till sekreteraren senast 4 dagar innan möte.
Uppdaterad dagordning skickas ut till mötesdeltagare 3 dagar innan möte.
4.10 Kassör
Frånvarande. Kassör och ordförande är nu firmatecknare och har tillgång till sektionens bankkonto.
4.11 Vice ordförande
Workshop för T5 och T6 den 12/10. Representant från Vårdförbundet och en nyexaminerad student deltar.
Till plugg- och räknestugorna behöver vi antingen amanuenser eller frivilliga, ideella äldrekursare. Lutar åt det senare
då vi kört fast med att hitta amanuenser.
4.12 Ordförande
Många förfrågningar om samarbeten. Medicinska Föreningen vill samarbeta på Kärleksveckan, verkar ha föreläsare på
temat. Förslag att ha den kring Alla Hjärtans Dag.
Populärvetenskapliga veckan: 20-22/10, 10.30-11.30. Clinicum kommer köra Simman dit.
Frågetecken från student angående stöd för dyslektiker, varför man inte kan få det på MedFak utan måste ta sig till
campus Valla? Detta beror på att koordinatorn Anneli Högström är placerad där. Studenten får ha möte med
koordinatorn och få ett beslut på vilket stöd som ska tillhandahållas.
Frågan lyfts om vi vill ha en alternativ mötesordförande? Vi kommer fram till att alla gärna ser att ordföranden ska vara
mötesordförande även i fortsättningen.
5. The Murses
Björn Westblom Anderstedt och Axel Hill representerar The Murses. De lyfter att föreningen är mer seriös detta läsår
och gärna vill hjälpa till med studiesociala event och delta i sektionens arbete mot studenterna. Föreningen ska gå ut på
tex gymnasieskolor och prata om yrket och att även män kan vara sjuksköterskor. Ska eventuellt delta på
Naturvetenskapliga veckan. Har haft kontakt med SSK-N angående att starta en motsvarande förening där. Lyfter
frågan om att eventuellt bli en del av sektionen genom stadgeändring och kan isåfall använda campus Vallas
kvinnoföreningar som exempel, eller genom att skriva ett samarbetsavtal med sektionen.

6. Planeringsmöten
Inför event och vid behov bokar vi in extra planeringsmöten utöver styrelsemötena. Förslag att ha planeringsmöte 29/9
kl 17.15. Jenny undersöker hur många som kan komma då.
7. Väskor
Intresse att skaffa programspecifika väskor liknande de på campus Valla. Vi saknar spons i samma utsträckning och
varje student skulle få betala en del sin väska. Ett förslag som togs upp var att gå ihop med andra program på MedFak.
Önskan finns att ha ryggsäck istället för axelväska. Carina undersöker detta. Externt ansvarig lyfter frågan på möte med
andra externt ansvariga.
8. Motioner och äskningar
9. Gamla punkter och föregående protokoll
10. Övriga frågor
Campushallen har ett erbjudande för kårmedlemmar, men inte Consensus. Detta är något vi vill ta upp med Consensus,
Åsa gör detta.
11. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

