Sektionsmöte
Dag: 8/9 2015
Tid: 17.15
Plats: Björken
Närvarande: Jenny Lindström, Axel Hill, Alice Lundgren Larsson, Ronja Selander, Mimmi Johansson, Biba von
Heland, Anton Lönngren, Charlotta Johansson, Janni Tufvesson, Rebecca Hilcz, Viktor Bendroth, Lina Pettersson,
Sofia Edström, Carina Karlsson, Emilie Engblom
1. Mötets öppnande
__Ordförande Alice Lundgren Larsson___ öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja _____Carina Karlsson________ till mötets justerare
BESLUT
Att välja __Carina Karlsson____
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att __godkänna____ dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Åsa Sleman frånvarande. StuFF och Consensus har en enkät om VFU som skickas ut till sektionsstyrelsen och Sskål.
Studievägledare Titti Josefsson har frågat om vi ska ha räkne- och pluggstugor inom tex läkemedelsberäkning, statistik
och medicinsk vetenskap. Vi måste isåfall använda amanuenser till detta och ska ta reda på hur vi kan rekrytera sådana.
Intresset för pluggstugor har tidigare varit svalt men vi ska försöka marknadsföra tillfällena mer.
4.1.1 Kursrepresentanter
Vi har kursrepresentanter från alla terminer utom T1. Programråd startar om två veckor.
4.2 Studiesocialt
Finsittning 13/9: Huvudfaddrarna ska få en present, studiesocialt ansvariga ordnar detta.
Gruppen som vann gyckeltävlingen på sektionens kulvertorienteringsstation får varsin inslagen Marabou 200g med
sektionens klistermärke på.
Vi går upp på scenen och presenterar oss, tackar faddrar och andra deltagare i Nolle-P, delar ut priser till ettan och
huvudfaddrarna, samt kör ”Det var en gång en kylling” under ledning av Viktor.
Skidresa v 3 2016: Kommer kolla upp ett alternativ i Alperna, om det går att genomföra samt hur dyrt det blir. Det blir
mest troligt tillsammans med fysioterapeuterna isåfall.
Musikhjälpen: Vi börjar alla fundera på vad vi vill göra för att samla in pengar. Vi lyfter detta på nästa möte.
Boda Borg: Förslag att genomföra det i oktober. Anmälan nära inpå septembers CSN så att många vill och kan följa
med. Samkörs med Sskåls sittning så att det inte krockar.
Kalastävlingen: 3 personer vinner. Får varsitt presentkort på Örat på 50 kr.
Cykelfest: Får vänta till vårterminen pga tidsbrist.
Studiesocialt ansvariga ska göra en utvärdering av Nolle-P tillsammans med huvudfaddrarna samt ha ett
informationsmöte angående att vara huvudfadder och fadder. Ska öppna ansökan i början av oktober så att de valda
huvudfaddrarna har gott om tid att planera sitt Nolle-P.
Vi vill göra en aktivitet tillsammans som styrelse. Förslag: Prison Island i Tornby.
4.3 SSKål

Sskåls representant har inget speciellt att lyfta. De tar det lite lugnt efter Nolle-P men fortsätter gyckelträna och gyckla.
Planerar sittning i oktober.
4.4 Arbetsmiljö
Utbildning nästa vecka. Fått mindre klagomål men det går bra.
4.5 FUM
Första möte på lördag. Utbildning torsdag och lördag. Söker suppleanter. Finns också en vakans som måste
väljas på ett stormöte. Sektionsmedlemmar får fundera på om de kan tänka sig vara suppleanter.
4.6 Externt ansvarig
Förslag på Aron Axelsson som gästföreläsare. Vi kan göra en förfrågan vad våra medlemmar har för önskemål på
gästföreläsare.
Vi kan få 100 förköp till Oralspexs ”Apokalypsen” den 17/10. De vill att biljetter främst går till T1 och T2.
Undersöker villkoren närmare innan beslut.
Ny skål: Vi lägger ut på facebook att alla får föreslå en ny skål till programmet. Av förslagen vi får in väljer vi ut
några vettiga förslag och lägger ut en omröstning. Det förslag som vinner omröstningen blir den nya skålen.
Sittning med andra sektioners styrelser? Studiesocialt ansvariga lyfter detta på sitt möte med övriga studiesociala
representanter.
CARMA: Måste marknadsföras mer för att bli mer lönsam för arrangörer och sponsorer. Önskemål om att
CARMAs sida ska delas med studenter på MedFak.
Kårhuset Kollektivet har inte svarat på vår förfrågan om spons ännu.
4.7 Internationellt ansvarig
Consensus internationella utskott har haft mottagning för de nya utbytesstudenterna parallellt med Nolle-P. Ska
eventuellt genomföra ett integrationsprojekt med utbytesstudenterna på campus Valla. Kommer också hålla i
informationsträff om utbyten under höstterminen.
4.8 PR
Jobbat med facebook, hemsidan, flyer och annat tryck.
Hur säljer vi våra nya märken på Örat? PR-ansvarig tar kontakt med chefen på Café Örat.
Om möjligt vill vi gärna trycka ”Sjuksköterskesektionen 15/16” under namn och post på bröstet. Externt ansvarig
kollar upp vad detta skulle kosta.
4.9 Sekreterare
Vi diskuterar hur vi ska hantera kallelse och sammanställning av andra dokument. Beslut att tills vidare skicka
kallelsen en vecka innan möte och övriga dokument såsom äskningar och dagordning tre dagar innan.
4.10 Kassör
Frånvarande.
4.11 Vice ordförande
Karriärskväll: Arrangeras tillsammans med externt ansvarig. Karriärscentrum har lagt ner så andra
sponsorer/deltagare måste rekryteras.
Inte under 24.000: I april sker en nationell kampanj som vi hellre vill delta i än att köra en egen i oktober.
Amanuenser: Vice, externt och utbildningsbevakare hjälps åt att lösa amanuensfrågan.
4.12 Ordförande
Förslag att godkänna Consensus proposition angående namnbyte på kåren. Beslut: Godkännes.
Påminner om sektionsutbildning tisdag 15/9.
Consensus har utfärdat en medlemsrekryteringstävling. Vi ser till att kontinuerligt lyfta kårmedlemskapet på tex
facebook och muntligt.
Populärvetenskapliga veckan 20-22/10: Gymnasieelever besöker universitetet och vi kan få ett bord för att
marknadsföra oss. Förslag att ta med tex armar från Clinicum.

5. Vår Consensuskontakt Emelie Engblom
Det är upp till oss hur vi vill använda vår kontaktperson. Tanken är att hon ska vara en länk mellan oss och Consensus.
Vi beslutar att vi helt enkelt vänder oss till henne vid frågor och synpunkter.
6. Utvärdering av Kalasmottagningen
Passen hade kunnat vara längre.
Våra produkter gick åt snabbt och mycket folk kom fram. Stort intresse av tävlingen.
7. Utvärdering av Nolle-P
Studiesocialt ansvariga gör en utvärdering som huvudfaddrarna får fylla i, tex angående hur de hade kunnat inkludera
faddrarna mer.
Mottagningspolicyn ska följas hela Nolle-P och inte ruckas på under sista dagen. Detta ska vi lyfta på
fadderutbildningar framöver.
Överlag ett bra Nolle-P där vi gjort vårt bästa för att vara närvarande och involverade trots omständigheter med mycket
frånvaro från sektionens sida.
8. Motioner och äskningar
9. Gamla punkter och föregående protokoll
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande
___Ordförande Alice Lundgren Larsson____ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

