Sektionsmöte
Dag: tisdag 8/2 2016
Tid: 17.15
Plats: Björken
Närvarande: Alice Lundgren Larsson, Rebecca Hilcz, Janni Tufvesson, Ronja Selander, Mimmi Johansson, Charlotta
Johansson, Axel Hill, Otto Djerf, Anton Lönngren, Sofia Edström, Jenny Lindström, Biba von Heland, 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
Priser till bästa pedagog och VFU-placering samt till extraordinär sjuksköterskestudent och utmärkt inspiratör ska delas
ut under vårterminen. Frågan om peer learning och huruvida riktlinjer ska utvecklas ska tas upp av Consensus
utbildningsbevakare. Det ska också utredas om alla terminer ska ha veckovisa utvärderingar så som nu finns i T2.
4.1.1 Kursrepresentanter
Kursrepresentanter saknas i T1 och T3.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Möte med huvudfaddrarna imorgon för utvärdering av nolle-p.
4.3 SSKål
Frånvarande.
4.4 Arbetsmiljö
Inget nytt.
4.5 FUM
Örats försäljning går bättre. Fullmäktige har bearbetat Consensus verksamhetsplan för nästa år.
4.6 Externt ansvarig
Jobbar med Ling-sittningen. Planerar inspirationskväll för T5 och T6 tillsammans med vice ordförande och
Vårdförbundet. Consensus arbetsmarknadsmässa Carma äger rum imorgon.
4.7 Internationellt ansvarig
Försöker få ett utvärderingsformulär för utbytesstudenter färdigställt. Orientation week för de inresande i januari skulle
bli som ett nolle-p men uppslutningen av sektionsaktiva var bristfällig. KUA med utbytesstudenter fungerar ibland
dåligt på grund av språkförbristningen men tyvärr är det svårt att hitta en lösning på detta återkommande problem.

4.8 PR
Inget nytt.
4.9 Sekreterare
Inget nytt.
4.10 Kassör
Sektionens kassör har entledigat sig och ordförande Alice Lundgren Larsson är nu ensam firmatecknare och har ansvar
för ekonomi och bokföring.
4.11 Vice ordförande
Inget nytt.
4.12 Ordförande
Föreslår att ha en rekryteringspub med information och snack om hur det är att vara sektionsaktiv och vilka poster som
finns. Sektionen finner detta som en god idé.
5. Motioner och äskningar
SSKåls äskning om lån beviljas. Se bokföring.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Hälsoveckan
Blir av vecka 14 (4-10 april).
8. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

