Vårstormöte 2016
Dag: Onsdag den 25 maj 2016
Tid: 17.15
Plats: Eken, Campus US
Närvarande: 55 personer
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat av Axel Hill.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Förslag att välja Axel Hill respektive Jenny Lindström.
BESLUT att välja Axel Hill respektive Jenny Lindström.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Förslag att välja Niclas Olsson till justerare tillika rösträknare.
BESLUT att välja Niclas Olsson till justerare tillika rösträknare.
4. Mötets behöriga utlysande
Närvarande finner stormötet behörigt utlyst.
5. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 50 mandat.
6. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen.
BESLUT att godkänna dagordningen.
7. Granskning av verksamhetsberättelse 15/16
Verksamhetsberättelsen granskas av närvarande och tillfälle ges att ställa frågor. Ingen fråga
eller synpunkt framkommer.
8. Godkännande av verksamhetsplan 16/17
Röstlängden justeras till 55 mandat.
Förslag att godkänna verksamhetsplan för 16/17.
BESLUT att godkänna verksamhetsplan för 16/17.
9. Presentation av budgetförslag 16/17
Budgetförslaget presenteras av Alice Lundgren Larsson och Rebecca Hilcz.
10. Godkännande av budgetförslag 16/17
Förslag att godkänna budgetförslag för 16/17.
BESLUT att godkänna budgetförslag för 16/17.

11. Granskning av SSKåls budget 15/16
SSKåls budget presenteras av Elin Torbjörnsson.
12. Granskning av revisionsberättelse 14/15
Revisionsberättelsen för 14/15 presenteras av Niclas Olsson.
13. Pröva frågan för ansvarsfrihet för styrelsen 14/15
Förslag att bevilja ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 14/15.
BESLUT att bevilja ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 14/15.
14. Val av sektionsstyrelse 16/17
Tillfälle ges att motkandidera till posterna i sektionsstyrelsen 16/17. Ingen motkandiderar.
Förslag att välja in sektionsstyrelse 16/17 enligt valberedningens nominering (se bilaga 3).
BESLUT att välja in sektionsstyrelse 16/17 enligt valberedningens nominering (se bilaga 3).
15. Val av revisor 16/17
Valberedningen har inte gjort en nominering till revisor för 16/17. Louise Ahrens kandiderar
på plats. Inga andra kandideringar framkommer.
Förslag att välja Louise Ahrens till revisor 16/17.
BESLUT att välja Louise Ahrens till revisor 16/17.
16. Prisutdelning till Extraordinära sjuksköterskestudenter
Ronja Selander delar ut diplom å Sjuksköterskesektionens vägnar till terminens två
Extraordinära sjuksköterskestudenter Janni Tufvesson och Ellinor Järnvall. Utbetalning av
stipendiepengar (1000 kr per person) sker i enlighet med styrelsens budget 15/16.
17. Motioner och propositioner
Inga motioner och propositioner har nått sektionsstyrelsen.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat av Axel Hill.

____________________________________________________

__________________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare Niclas Olsson

____________________________________________________
Mötesordförande Axel Hill

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 15/16
Ordförande

Alice Lundgren Larsson
Jag har under verksamhetsåret i rollen som ordförande tagit ansvar för och genomfört
praktiska uppgifter som åligger min post: alltifrån att uppdatera sektionsstyrelsens uppgifter
till Linköpings universitets Studentkårer (LUST) till att vara mötesordförande under
styrelsens alla möten. Mitt arbete har också varit att se till så att styrelsen arbetat utefter det
styrdokument som styrelsen har att rätta sig efter. Jag har också stått som firmatecknare för
Sjuksköterskesektionen i Linköping tillsammans med vår kassör det första halvåret och själv
det andra halvåret.
Möten
Jag har under verksamhetsåret representerat Sjuksköterskesektionen i Linköping på
sektionsordförandemöten som kårordförande i Consensus ansvarat för. Där har ordföranden
från de andra sektionerna på Medicinska fakulteten deltagit och programöverskridande
frågor har diskuterats. Detta har varit ett bra tillfälle för att få tips och råd från andra
sektioner och jag har även lyft åsikter från vår sektion som vi har velat att Consensus arbetar
med. Jag har också gått på Liu Stores medlemsmöten som vi i Sjuksköterskesektionen i
Linköping är en del av, där fattas beslut rörande Liu Stores verksamhet.
Arbetssätt
Ordförandeposten har inneburit ganska mycket fritt engagemang då det inte är så många
fasta punkter för vad jag ska göra. Det har bidragit till att under våra sektionsarrangemang
har jag varit väldigt engagerad och tagit på mig mycket ansvar. Arrangemang som exempelvis
sektionssittningen under Nolle-P både höst- och vårtermin, Kalasmässan, Kärleksveckan,
Hälsoveckan och sjuksköterskans dag. Jag har också varit med på många av de studiesocialt
ansvarigas möten med faddrar etc. och försökt finnas där som ett stöd då studiesocialt
ansvariga har ett väldigt stort ansvar och mycket att göra. Jag har också deltagit på de två
yrkeskvällarna som vice ordförande tillsammans med externt ansvarig anordnar, för att visa
stöd och finnas till hands vid behov.
Jag var också med i projektgruppen som arrangerade CARMA, Consensus
arbetsmarknadsmässa, där en grupp på fyra personer planerade, förberedde och genomförde
mässan som blev oerhört lyckad! Jag har också representerat Sjuksköterskesektionen på två
gymnasiemässor som hållits på Campus Valla, där vi pratat med gymnasieelever om hur det är
att plugga på Sjuksköterskeprogrammet och visat praktiska saker vi gör under utbildningen.
Jag satte också ihop punkter för vad Sjuksköterskesektionen åstadkommit under åren i ett
marknadsföringsprojekt som Consensus anordnade under våren, detta för att synliggöra för
alla studenter vad vi i sektionen faktiskt gör.
Då de flesta personers och företags frågor och mail kommer till ordföranden har mycket av
mitt arbete gått ut på att svara på dessa. Jag har försökt ge svar på allas frågor och har det

varit något jag inte kan svaret på har jag lotsat personen ifråga till en styrelseledamot som
kan hjälpa till bättre.
Avslutningsvis
Det har varit ett fullspäckat verksamhetsår för mig som ordförande. Jag har försökt stötta
mina styrelsemedlemmar så gott jag kunnat men önskar att jag hade haft mer tid att faktiskt
delta på de andra utskottens möten för att kunna vara mer insatt i deras arbete. Under andra
halvan av verksamhetsåret fick jag ta ensamt ansvar som firmatecknare vilket har tagit upp
väldigt mycket av min tid. Detta känner jag har gjort ordförandeposten lidande och det
arbetet kunde ha förbättrats oerhört. Jag har jobbat mycket för att Sjuksköterskesektionens
styrelse ska synas mer för alla våra medlemmar och försökt öka intresset hos studenter för
vad sektionen faktiskt gör.
Att vara ordförande för Sjuksköterskesektionen i Linköping har varit fantastiskt roligt och
väldigt lärorikt. Jag tar med mig många erfarenheter som jag tror kommer vara till stor nytta i
mitt framtida yrke som sjuksköterska. Jag är så stolt över resten av styrelsens arbete och jag
hoppas att även övriga ledamöter är nöjda.

Vice ordförande
Viktor Bendroth

Under året som vice ordförande har jag engagerat mig i två karriärkvällar för studenter i
termin 5 & 6. Under kvällarna har det funnits representanter från Vårdförbundet på plats med
olika roller inom Vårdförbundet och därför en stor samlad kompetens.
Det närvarade också vid båda tillfällena legitimerade sjuksköterskor som tidigare studerat vid
Linköpings universitet och sedan arbetat i ett antal år – allt för att kunna svara på frågor och
ge tips från så många perspektiv som möjligt.
Baserat på mångas upplevelser av dessa kvällar kan jag känna att detta är något som fler
studenter behöver ta del av och gärna tidigare än i termin 5. Det kan inte nog understrykas
hur viktigt det är att alla blivande sjuksköterskor är medvetna om vad som väntar vid examen
och vad som är viktigt att tänka på. Att göra studenter mer medvetna om lön och villkor tidigt
i utbildningen är något jag gärna ser ett utökat arbete med från sektionsstyrelsens sida!
I rollen som vice ordförande består det mig att vara ordförande behjälplig med det som inte
hinns med eller bara finnas till hands för funderingar och dylikt. Jag har medverkat vid
ordförandemöten när det funnits möjlighet till det och även representerat
Sjuksköterskesektionen vid andra möten då ordföranden ej kunnat deltaga.
Jag har under året även engagerat mig i arrangemanget kring flertalet aktiviteter som jag
personligen finner mycket roliga och givande såsom Kärleksveckan, Hälsoveckan och
tillsammans med de två studiesocialt ansvariga arrangerade jag resan till Bad Gastein som
gick av stapeln tidigare i år.
Arrangemangen kring temaveckorna tror jag är något som kan utvecklas enormt mycket. En
bättre struktur kring dessa samt en ännu bättre marknadsföring kan förhoppningsvis leda till
att dessa temaveckor engagerar alla studenter på Medicinska fakulteten och inte bara de som
studerar till sjuksköterska. Att arrangera liknande saker tillsammans med andra sektioner är
något som skulle kunna underlätta för programöverskridande aktiviteter.
Avslutningsvis vill jag att säga att året som vice ordförande har varit otroligt givande för mig
som person och jag har upptäckt och funnit intresse för saker kring yrket och utbildningen

som jag tidigare ej visste existerade. Jag är stolt över vad styrelsen uträttat och är mer än
övertygad om att kommande styrelse kommer fortsätta och utveckla sjuksköterskesektionen
ytterligare!

Kassör

Alice Lundgren Larsson (med hjälp av Rebecca Hilcz)
Jag övertog kassörposten i början av denna termin från dåvarande kassör Isabelle Göransson
som valde att entlediga sig.
Under min tid som kassör har jag haft ansvar för sektionens ekonomi vilket bland annat
innebär att jag har betalat och skickat fakturor, tagit emot äskningar, haft koll på alla in- och
utgifter och samt på att utgifterna ligger inom budgeten. Under Nolle-P så var vi två
tillsammans ett stöd för huvudfaddrarna och Överfadderiet vad det gällde deras utlägg och
ekonomiska redovisning till Consensus. Vi har också haft en bra dialog med kassören i SSKål
angående ekonomiska frågor och gjorde en avstämning innan bidraget för denna termin
betalades ut.
När vi i styrelsen anordnat aktiviteter som krävt ekonomiska medel, som till exempel
Kärleksveckan, Hälsoveckan och välkomstsittningen under Nolle-P så har vi sett till att ha lite
övergripande koll innan, på hur mycket saker och ting har fått kosta.
I slutet av verksamhetsåret har jag och Rebecca tillsammans gjort bokföringen och utformat
nästa verksamhetsårs budgetförslag som presenteras under stormötet.

Sekreterare
Jenny Lindström
Som sekreterare har min främsta uppgift detta verksamhetsår varit att föra och hantera
protokoll på styrelsemöten och stormöten. Jag har sett till att kärnan av det vi diskuterat samt
alla fattade beslut finns i protokollen. Sedan har jag ansvarat för att utsedd justerare samt
ordförande har signerat protokollen. Det fysiska originalet har jag sparat tillsammans med
andra sektionsdokument i en speciell mapp.
Det är också jag som har skött kallelser till styrelse- och stormöten. Detta har skett enligt
stadgade angivelser för att mötena ska bli behörigt utlysta.
Utöver mina postspecifika uppgifter har jag självklart hjälpt till att arrangera och deltagit i alla
sektionsaktiviteter, som till exempel nolle-p, skidresan till Bad Gastein och temaveckorna,
inklusive vår projektvecka och insamling i anslutning till Musikhjälpen 2015.

Utbildningsbevakare
Ronja Selander, Mimmi Johansson, Åsa Sleman
Kursrepresentanter
Vi har gått ut i varje termin på programmet och informerat om sektionens arbete och främst
hur utbildningsbevakning bedrivs. Vi har i samband med detta värvat två kursrepresentanter
från varje termin, både under höst- och vårterminen. Vi har fört en kontinuerlig dialog med
dem samt haft kursrepresentantmöten inför varje programråd.
Programråd
Tillsammans med kursrepresentanter, lärarlaget och terminsansvariga har
vi drivit studenternas åsikter i olika utbildningsrelaterade frågor. Programråden har
utvecklats och genomförs nu även med studenter och lärare från Norrköping via videolänk,
vilket gynnat vårt samarbete med sektionen i Norrköping. I programrådet har vi bl.a. tagit upp
frågan kring möjligheter till bättre kontinuerliga terminsutvärderingar samt bättre riktlinjer
kring peer-learning i samband med verksamhetsförlagd utbildning.
Programutskott
Vi har suttit med i programutskottet i Norrköping samt Linköping under verksamhetsåret.
Där har vi behandlat bl.a. dispansansökningar, per capsulumbeslut samt reviderat
litteraturlistan.
Utbildningsutskott
Vi har närvarat på samtliga utbildningsutskott under verksamhetsåret, där vi tillsammans
med Consensus utbildningsutvecklare och övriga utbildningsbevakare på Medicinska
fakulteten har arbetet med olika sakfrågor som gäller utbildningsbevakning på de olika
programmen. Vi har bl.a. varit med och startat ett projekt i samarbete med Consensus
och Clinicum med temat "kroppens skörhet och hälsa", i syfte att låta lågstadieelever
besöka Clinicum för att väcka intresse för hälso- och sjukvården. Vi har även i samarbete
med Clinicum utvärderat och utvecklat verksamheten så att den ska bli optimal för
studenterna på Medicinska fakulteten. Vi har även diskuterat VFU-frågor
programöverskridande samt diskuterat om en eventuell framtida handledarutbildning för
studenter. Dessutom var vi delaktiga i valet av årets pedagog och årets VFU-plats.
Utmärkt inspiratör och Extraordinär sjuksköterskestudent
Vi marknadsförde utmärkelsen Utmärkt inspiratör via våra olika kanaler (bland annat
sektionens Facebooksida), samlade in nomineringar och röstade sedan igenom en
vinnare utefter inskickade nomineringar. En prisutdelning anordnades av Consensus där
vi var på plats för att överlämna priset, i form ett diplom med nominering samt blomma.
Gällande Extraordinär sjuksköterskestudent så uppmärksammades två studenter vardera
termin. Vi samlade in nomineringarna från våra studenter och genomförde sedan röstning på
ett styrelsemöte varje termin. Priset har delats ut under terminernas stormöten
och studenterna har mottagit stipendiepris samt diplom med nominering.
Amanuenser
I samarbete med andra poster i sektionen har vi startat upp ett projekt med att anställa
amanuenser, som hjälper studenter på olika terminer i olika moment, bl.a.
läkemedelsberäkning och medicinsk vetenskap.

Representerat utbildningen på olika utbildningsmässor
Vi har varit med vid bl.a. den populärvetenskapliga veckan på campus
Valla för att sprida information och väcka intresse till att söka sjuksköterskeutbildningen.
Specialistutbildningen
Vi har bedrivit utbildningsbevakning mot specialistutbildningarna genom att presentera oss
för dem och delat med oss av våra kontaktuppgifter, samt deltagit på programråd. De har gjort
om sina programråd och använder sig nu endast av Lisam.

Studiesocialt ansvariga

Janni Tufvesson, Biba von Heland
Nolle-P
Vi har inför vårens och höstens nolle-p valt ut 8 stycken huvudfaddrar. Vi har anordnat flera
möten med huvudfaddrarna för att hjälpa och stötta dem, samt anordnat fadderutbildning del
2 inför varje nolle-p. Vi har även sett till att arbetet för Överfadderiet, fusknollan och andra
aktörer under nolle-p kommit igång med sitt arbete ordentligt. Som sektion har vi försökt att
vara med så mycket som möjligt under nolle-p och haft som minimum 2 representanter på
plats under de aktiviteter där det har funnits möjlighet. Under nolle-p har vi anordnat en
sektionssittning på Örat för nollan och faddrar. Vi har före, under och efter nolle-p haft god
kontakt med faddrar, Överfadderiet och SSKål och hjälpt dem om det har behövts.
Studiesociala utskottet
Vi har under höstterminen deltagit i de studiesociala möten som anordnats. Under våren har
det tyvärr inte ordnats något sådant möte.
Bad Gastein
Under höstterminen planerade vi, tillsammans med vice ordförande, en skidresa till Bad
Gastein i Österrike, som genomfördes 15-24 januari 2016. Vi hade obegränsat med platser och
till slut blev vi 49 personer från olika terminer som åkte. På plats bodde vi på ett hotell med
flerbäddsrum. Under veckan fanns det en rad olika aktiviteter, som sittning, oktoberfest m.m.,
som anordnades med hjälp av researrangören Summitweek. Det blev en väldigt rolig och
uppskattad vecka.
Medfak för musikhjälpen
Tillsammans med övriga sektionsmedlemmar och SSKål startades ett samarbete med ett
flertal olika sektioner och festerier från Medicinska fakulteten. Därifrån ordnades en mindre
grupp med huvudansvar som innehöll en representant från varje sektion/festeri.
Sjuksköterskesektionens representant kom från det studiesociala utskottet. Vi ordnade
tillsammans en vecka full med aktiviteter, så som försäljning av fika, gyckel, massage m.m.,
och avslutades med en husfest på Kårhuset Kollektivet. Tillsammans lyckades vi få ihop drygt
47.000 kr i vår digitala bössa, vilket gjorde att vi hamnade på 12e plats på topplistan av alla
bössor över hela landet. Detta evenemang blev mycket lyckat och uppskattat, och det gav oss
nya kontakter sektionerna emellan.
Övrigt
I övrigt har det studiesociala utskottet varit med och deltagit i de andra evenemang som
anordnats av sektionen, så som kärleksveckan och hälsoveckan.

Externt ansvarig
Rebecca Hilcz
Verksamhetsåret inleddes med att beställa hoodies till styrelsen samt hitta sponsorer till
dessa. Jag startade upp ett samarbete med Kårhuset Kollektivet. Året fortsatte sedan med att
bl.a. involvera studenterna i sektionens arbete genom att tillsammans rösta fram en ny skål.
Sektionen kände att byte av skål var motiverat efter att Medicinska fakultetens bibliotek, som
nämndes i den gamla skålen, bytt namn.
Under hösten har jag bl.a. arrangerat två lunchföreläsningar, Pillerpodden samt Operation
Smile, vilket var mycket uppskattat av studenterna.
Vidare arbetade jag under hela hösten inför CARMA, som sedan genomfördes i februari. Mitt
ansvar var att hjälpa till att via mail och telefon rekrytera företag till mässan, att hjälpa
mässansvarig med planering och layout för själva mässan, samt att arbeta under mässan.
Hösten 2015 gjorde vi en större satsning på pluggstugorna för studenterna. Jag och två
utbildningsbevakare höll sedan intervjuer med äldrekursare som sedan blev valda till
amanuenser. Förutom läkemedelsberäkning som även tidigare funnits, startade vi upp
pluggstugor för medicinsk vetenskap och har fått god respons på dessa.
Under starten på vårterminen planerade jag tillsammans med resterande del av styrelsen, i
ett samarbete med SSKål, en temavecka kallad Kärleksveckan. Då anordnade vi aktiviteter,
pyntade skolan, bjöd på fika och spred kärlek. Under veckan stod jag bl.a. för en
lunchföreläsning, denna gång med Karin Persson.
Under våren startade jag upp ett samarbete med Linköpings Studentspex där vi kunde
erbjuda våra medlemmar rabatterat pris på deras vårföreställning. Jag var även med i en
projektgrupp tillsammans med SSKål och VI-ling då vi arrangerade en sittning på Kårhuset
Kollektivet.
I början på april arrangerade sektionsstyrelsen ännu en temavecka, den här gången
Hälsoveckan. Mitt främsta ansvar var att hitta sponsorer på produkter till våra studenter
inom området hälsa. Vi fick då bars från Nutrilett och fribiljetter till Medleys badhus i
Linköping.
Under året har jag, tillsammans med vice ordförande, även bjudit in T5 & T6 till en
karriärkväll med Vårdförbundet med färdiga sjuksköterskor på plats. Där fick studenterna
information men kunde också ställa frågor om bl.a. lön och tips inför intervjuer.
Karriärkvällarna anordnades en per termin.

Internationellt ansvarig
Charlotta Johansson

Som internationellt ansvarig har man en plats i Consensus internationella utskott, IA, där de
sektionerna på Medicinska fakulteten som har en internationell representant sitter och
tillsammans arbetar för vidareutveckla internationaliseringen på Medicinska fakulteten.
Arbetet innebär främst studiesocialt ansvar för de inresande utbytesstudenterna. IA arbetar
även som en tryggande kontaktlänk för de utresande studenterna samt arbetar i samråd med

Medicinska fakultetens internationella organ MedFak International, bestående av
administrativa och akademiska koordinatorer.
Höstterminen -15
IA möttes upp veckan innan terminsstarten och välkomnande utbytesstudenterna. Vi
anordnade aktiviteter under kvällarna så som grillning, volleyboll och såg till att de fick delta i
lite olika ESN-aktiviteter. Andra veckan in på terminen anordnade IA även en fadderfika där
faddrarna och utbytesstudenterna fick chansen att träffas och umgås. Under höstens gång har
IA arbetat mycket med att anordna olika aktiviteter och bjuda med dem på evenemang så som
Kalasmottagningen, Sjukhusfesten, femurbrännboll, HG-kväll samt avslutningskväll.
Under hösten har även ett arbete satts igång för att öka gemenskapen och integreringen på
Medicinska fakulteten. Detta har gjorts främst genom att öppna upp evenemang från de olika
sektionerna genom att delge informationen till utbytesstudenterna. IA har även arbetat så att
utbytesstudenterna kan delta i MF Idrotts aktiviteter samt hjälpt till med kostnaderna så att
detta varit gratis för dem. Vi har även arbetat med att upprätta en kontakt med ESN under
hösten för att veta vilka aktiviteter de har som våra studenter är välkomna att delta i samt
delge informationen.
I samarbete med MedFak international anordnade jag en informationskväll för T1, T2 och T3
på Sjuksköterskeprogrammet där studenter som tidigare varit utomlands fick inspirera med
sina berättelser tillsammans med Eva Molander som gav information kring utlandsstudier. IA
testade även att promota utbytesstudier under lunchen i slutet av november tillsammans med
Sabina Kinywa, samordnare på MedFak International.
Utöver detta har IA arbetat med att skapa ett nytt utvärderingsformulär för de utresande
studenterna att fylla i när de kommit tillbaka. Detta då det tidigare inte funnits något
gemensamt eller ordentligt formulär vilket gjort det svårt att sammanställa studenternas
upplevelser av utbytet. Rekrytering av faddrar till vårterminen gjordes även under hösten där
fler än vanligt sökte.
Vårterminen -16
IA var på plats veckan innan terminsstart igen och anordnade aktiviteter samt visade runt
studenterna på sjukhuset. Även denna termin anordnades en fadderfika tidigt för att
underlätta för faddrar och utbytesstudenter att knyta kontakt till varandra. IA anordnade
även ytterligare aktivitetskvällar för utbytesstudenterna under våren där vi även började
bjuda in faddrarna till de olika aktiviteterna så som bowlingkväll, pubkväll med quiz och
avslutningsmiddag på Flamman.
Fadderansökningar har även gjorts under vårterminen och återigen finns ett överskott av
faddrar till hösten. Vidare har IA diskuterat mer kring integrerings- och
internationaliseringsmålen med förslag på att all information från sektionerna även ska ske
på engelska samt ordna någon form av LiU-ID där medlemskap till sektionerna skall ingå.
Detta för att kunna ge utbytesstudenterna fler kårförmåner och göra dem mer delaktiga i
kåraktiviteter utan extra kostnad. Detta är något som kommer behöva arbetas vidare med
under kommande verksamhetsår.

Arbetsmiljöombud
Sofia Edström
Under året har jag varit på ett antal utskottsmöten tillsammans med resten av
arbetsmiljöombuden i Consensus. Där har vi diskuterat allt från hur nya hus 511 blev och vad
som kan bli bättre. Samma sak gjordes även efter att studentområdena på Norra entrén
invigts. Stor del av tiden på mötena har också gått till frågor angående cykelparkering, trasiga
mikrovågsugnar och ventilationsproblem i skolan. Även kommentarer på studentköken samt
föreläsningssalarna är vanligt. Många av frågorna/kommentarerna som studenterna har
lämnat lyckades jag lösa genom att ta kontakt med ansvariga från skolans håll. En stor del av
arbetet har också varit att vara mellanhand mellan skolan, Consensus, sektionsstyrelsen och
studenterna angående arbetsmiljön på området.
Mitt huvudsyfte med året har varit att sprida kunskap om vad jag som AMO kan göra för
studenterna, då jag utan dem inte har mycket att göra! Jag har dock flera gånger fått höra från
studenter att de inte vet att jag finns eller vad jag kan göra, vilket är varför jag valde att lägga
fokus på detta. För att kunskapen om AMO skulle bli bättre mejlade jag dels alla klasser under
höstterminen och dels de nya T1:orna på vårterminen, där jag kort beskrev vad jag har för
arbetsuppgifter i sektionsstyrelsen och hur de kan få tag på mig. Jag har även, tillsammans
med PR-ansvarig, infört en ny flik på Sjuksköterskesektionens hemsida där man kan mejla
mig direkt genom ett formulär, för att underlätta för studenterna att ta kontakt med mig.
Under året har två "kaffe för en åsikt"-arrangemang genomförts tillsammans med de andra
AMO där vi under hösten fått kommentarer på vad som kan förbättras med arbetsmiljön och
under våren vad studenterna vill att nästkommande verksamhetsår ska arbeta för. Vi i AMOgruppen har beslutat att vi ska fortsätta att arbeta för att sprida information om vad vi kan
göra för studenterna och att detta ska utvecklas under nästkommande år.
Dessutom har jag hjälpt till med de andra sektionsarrangemangen under året.

PR-ansvarig

Jenny Lindström
Mitt verksamhetsår som PR-ansvarig har främst handlat om underhållsarbete och utveckling
av våra informationskanaler – Facebook, Instagram och hemsidan – samt om att fotografera
och designa material till styrelsen och våra aktiviteter.
Hemsidan har fått en uppdaterad, något mer modern design och en mer användarvänlig
layout. Vi har också infört en ny flik med ett kontaktformulär som går direkt till vårt
arbetsmiljöombud. På hemsidan publiceras protokoll från styrelsens möten för att våra
medlemmar ska kunna ta del av arbetet. Där finns också viktiga länkar och information om till
exempel stormöten och utlandsstudier.
Instagramkontot har hållits mer aktivt efter att ha vilat i långa perioder under tidigare
styrelser, men användandet av kontot är något som i allra högsta grad kan förbättras.
Facebooksidan är fortfarande den primära informationskanalen där vi når flest medlemmar.
Där publiceras evenemang som sektionen eller samarbetspartners arrangerar, roliga och
mysiga bilder från våra aktiviteter samt viktig information som vi vill att många ska nås av.
Under året är det jag som har haft hand om de flesta Facebookevenemang och sett till att rätt
information finns ute och att deltagare får svar på sina frågor.

Som PR-ansvarig har jag även ansvar för att sköta styrelsens fotografering och redigering. Jag
har således agerat fotograf på evenemang och aktiviteter och sedan sett till att bilderna
kommit ut på våra informationskanaler. Jag tog också fram profilbilderna som vi i styrelsen
använt oss av under nolle-p samt i våra presentationer på Facebooksida och hemsida.
Under detta verksamhetsår har jag bland annat har jag tagit fram och beställt en ny roll-up,
med en enkel och tidlös framtoning som förhoppningsvis kommer hållas aktuell i många år
framöver. Jag har också tagit fram nya flyers samt beställt märken då vår fakultet bytte namn
till Medicinska fakulteten inför innevarande verksamhetsår och de gamla märkena blev
obrukbara. Det löpande arbetet med att skapa headers och affischer för sektionens
evenemang, som till exempel Kärleksveckan och Hälsoveckan, har varit en stor del av posten.
Här har jag i flera fall samarbetat med SSKål, i form av deras Tryck&Design- samt PRansvariga.
Sjuksköterskesektionens och SSKåls initiativ Medfak för Musikhjälpen, som vi genomförde
tillsammans med flertalet sektioner och festerier på Medicinska fakulteten, var
verksamhetsårets största projekt pr-mässigt för min del. Tillsammans med SSKåls
representanter arbetade jag då fram ett tema och flertalet headers, affischer och märken. Det
blev sedan en hel del arbete med att marknadsföra olika aktiviteter och evenemang samt vår
insamling på Facebook. Vi samlade ihop otroligt mycket pengar och är mycket stolta över
prestationen.
Utöver mina postspecifika uppgifter har jag självklart hjälpt till att arrangera och deltagit i alla
sektionsaktiviteter, som till exempel nolle-p, skidresan till Bad Gastein och temaveckorna,
inklusive vår projektvecka och insamling i anslutning till Musikhjälpen 2015.

FUM-ledamöter

Axel Hill, Anton Lönngren, Sofia Edström, Carina Karlsson, Otto Djerf
Under verksamhetsåret 15/16 som FUM har vi reviderat och godkänt följande ärenden:
Consensus åsiktsdokumentet, stadgar, mottagningspolicy, verksamhetsplan, sektionsavtalet
och budget. Vi har även godkänt en upprustning av Café Örat, återupptagandet av Pub Örat
samt valt att caféchefen för Café Örat ska vara en arvoderad handläggare under Consensus
styrelse och väljs in under val-FUM.
Vi har även godkänt Consensus nya grafiska profil och bytt namn till Consensus - Medicinska
fakultetens studentkår vid Linköpings universitet, samt valt in den nya styrelsen för
Consensus 16/17 under val-FUM. Vi har även upplöst föreningen Playsation.
I övrigt har vi hjälpt till med Sjuksköterskesektionens övriga evenemang under året 15/16.

Sociala utskottet SSKål
Moa Martinsson, chief
Styrelsen
Chief: Moa Martinsson
Kassör: Elin Torbjörnsson
Sittning och Pynt: Anna Nylander
Personal: Petter Hargeson
Mat och Tilltugg: Johanna Widerdal
Projekt: Lina Pettersson
Öl och Bar: Karolina Lager
PR och Media: Beatrice Ahlbom
Gückel: Maria Jansson
Tryck och Design: Louise Ahrens och Viktor Dahlsten.
SSKål hade i början av sitt verksamhetsår ett avhopp. Det var Julia Persson Sidklev som var
sittande chief som valde att lämna styrelsen. Vi valde då att ge Moa Martinsson, som var vice
chief, rollen som chief.
SSKål 15/16 valde Lina Petterson och Beatrice Ahlbom som representanter till
sektionsstyrelsens möten.
Verksamhetsmål
SSKål är en ideell organisation som har som mål att arrangera aktiviteter som främst är
riktade mot Sjuksköterskesektionen men även mot andra studenter på Linköpings universitet.
Eftersom SSKål är en ideell förening har målet varit att hålla ner priserna på arrangemangen.
SSKål är sektionens sociala utskott och aktiviteterna som anordnas sker därför främst utanför
studietid och det huvudsakliga syftet har varit att engagera och underhålla studenterna på
deras fritid. Vårt största uppdrag under året har varit Akuten.
Arrangemang under verksamhetsåret 15/16
SSKåls dag 31/5 2015: Aktivitet i Trädgårdsföreningen med syfte att visa upp SSKål 15/16.
Aktiviteter under dagen var kubb, fotboll, gückel av SSKål 15/16. Det bjöds även på tilltugg
under dagen.
Nolle-P ht 15 – Vi höll i två dagar där vi hade sittningsskola, berättade lite om hur det är att
vara student på Linköpings universitet, Nollan fick framföra gückel. Vi var nästan alltid
fulltaliga på alla aktiviteter under nolle-p, detta för att stötta faddrarna vid mottagning av de
nya studenterna.
Kalasmottagning – Hade en station utanför SAAB arena där vi hade tävlingar med chans att
vinna förköp till Akuten 2016, delade ut godis och svarade på frågor från de nya studenterna.
Fulvinsbrännboll – Arrangemang av en ny aktivitet från SSKåls sida. Vi hade även fått förköp
till festen Sensation White som erbjöds till alla deltagare. Detta riktade sig bara till
Sjuksköterskesektionen. Vi har fått positiv feedback på detta evenemang och det var bra
uppslutning.
Fotbollsdag med SSKål – Nytt arrangemang från SSKål 15/16. Detta evenemang riktade sig
även till studenter utanför Sjuksköterskesektionen. Var bra uppslutning och vi har fått bra
feedback.
SSKräcken – Höstens sittning på Kårhuset Kollektivet. Riktade sig främst till studenter på
sjuksköterskeprogrammet men med mån av plats fick gäster utifrån ansluta.
Medfak för Musikhjälpen – SSKål anordnade Medfak för Musikhjälpen 2015 tillsammans med
Sjuksköterskesektionens styrelse och andra sektioner och festerier på Medicinska fakulteten.
Detta var en vecka med syfte att samla in pengar till Musikhjälpen. Aktiviteter under veckan

var bland annat musikquiz, massage och gückel. Veckan avslutades med en husfest på
Kårhuset Kollektivet. Detta arrangemang blev väldigt lyckat och vi har fått bra kommentarer
om upplägget.
Nolle-p vt 16 – Även på vårens nolle-p höll SSKål i två dagar. Nytt koncept användes då vi la en
av våra dagar på Kårhuset Kollektivet. Även dessa dagar innehöll sittningsskola, hur det är att
vara student på LiU, gückel och nolle-p-dans. Vi var nästan fulltaliga på alla aktiviteter under
nolle-p, detta för att stötta faddrarna under mottagning av de nya studenterna. SSKål har fått
positiv feedback på sitt engagemang under nolle-p.
Under hösten arrangerade SSKål Kärleksveckan tillsammans med sektionsstyrelsen för att
sprida glädje och upplysning bland studenterna. Det anordnades bland annat
lunchföreläsningar och ett sexparty på Örat.
SSKål arrangerade Sök SSKål-pub i samarbete med Platens bar. Syftet var att berätta och
förmedla vad vi gör, för att senare rekrytera en ny styrelse för 16/17.
Ovveinvigning – SSKål har varit med och haft en station både under höstens och vårens
ovveinvigningar.
50-talssitsen – Sittning arrangerad tillsammans med Festeriet VI-ling och
Sjuksköterskesektionens styrelse. Arrangerades på Kårhuset Kollektivet. Mycket positiv
feedback från studenterna på sjuksköterskeprogrammet har kommit fram till oss i SSKål.
Vårsittning – Sittning på Kårhuset Kollektivet med tema ”Trender jag hakat på”. Riktade sig
främst mot studenter på sjuksköterskeprogrammet, utomstående gäster fick komma i mån av
plats.
Torsdagskröken – Pub för att locka besökare till Akuten 2016.
Akuten 2016 – SSKåls största arrangemang under verksamhetsåret 15/16. Akuten gick av
stapeln 30/4. Fest på Kårallen med 1250 besökare. Festen sålde slut och hela dagen var
väldigt lyckad. Positiva reaktioner ifrån festens besökare.
Sjuksköterskans dag – Gückel genomfördes i Cellskapet på campus US för att uppmärksamma
sjuksköterskans dag.
Totalt genomfördes 15 arrangemang där deltagarantalet överlag har varit stort och
studenterna har verkat mycket nöjda. Vi i SSKål har gått in med inställningen att vara ett stöd
för studenterna på Sjuksköterskeprogrammet. Vi har både under nolle-p och under
terminerna erbjudit stöd samt öppnat upp för dialog.
Övrig verksamhet
Under året har SSKål jobbat på fyra olika fester och kravaller. Majoriteten av dessa har varit
jobbutbyten för att få arbetare till vår egen fest Akuten, samt ett PR-utbyte med festeriet Y6,
där vi jobbade åt dem som sjukvårdare för att få hjälp med reklam till vår egen fest.
Totalt under året har SSKål gycklat inte mindre än 60 gånger. SSKål har gücklat för de flesta
sektioner på Linköpings universitet. Detta för att tillföra god stämning på olika arrangemang
som andra sektioner och festerier har hållt i.
Vi har under året haft sponsoravtal med:
Linköpings kommun
Kårhuset Kollektivet
Ryds herrgård
Bosses glassbar
A piece of cake
Karamello
Kebabbaren
Vårdväskan

Bilaga 2: Verksamhetsplan 16/17
Inledning
Verksamhetsplanen innehåller de områden som sektionsstyrelsen 15/16 uppfattar som extra
viktiga att arbeta med under kommande verksamhetsår. Dessa områden är: information och
medlemsrekrytering, utbildning, studiesocialt samt samverkan och samarbeten och
skall prioriteras i samspel med det löpande arbete som regleras i policydokument samt
stadgar.

Information och medlemsrekrytering
Ett återkommande problem för Sjuksköterskesektionen har under en längre tid varit
medlemsrekrytering. Det finns stora oklarheter bland studenterna vad sektionen är och vad
sektionen arbetar med. Information kring det arbete som utförs kontinuerligt av
styrelsemedlemmarna, varför man ska bli sektionsmedlem och vad man får som
sektionsmedlem når inte ut till studenterna. Detta kan vara en anledning till att få studenter
väljer att bli sektionsmedlemmar.
Med ovanstående som bakgrund ska styrelsen jobba med:
-

Att verka för ett ökat medlemsantal
Att underlätta informationsflödet till studenterna
Att utöka förmånerna för sektionsmedlemmarna
Att revidera Sjuksköterskesektionens policydokument

Utbildning
Med start höstterminen 2016 kommer HEL 1 bytas ut mot IPL 1. Skillnader kommer bland
annat vara en programspecifik introduktion till PBL innan de interprofessionella momenten i
kursen startar. För att sjuksköterskeutbildningen ska hålla en fortsatt hög nivå behöver
sektionen vara aktiva i utbildningsfrågor.
Sjuksköterskesektionen ska arbeta med:
-

Att verka för att kvaliteten på föreläsningar håller en hög nivå
Att vara aktiva i implantationen av IPL 1 samt uppmuntra till utvärdering och
utveckling av utbildningskvaliteten

Studiesocialt
Sektionen anordnar flertalet event och arrangemang under ett verksamhetsår för att öka
delaktigheten och känslan av samhörighet bland studenterna. För en ökad samhörighet i
kåren bör fler sektionsöverskridande arrangemang anordnas, både bland sektioner på
Campus US men också på Campus Valla och Campus Norrköping.
Engagemanget och deltagandet på tidigare ordnade aktiviteter har varit lågt och därför bör
styrelsen arbeta med:
-

Att verka för utökade sektionsöverskridande arrangemang i samarbete med andra
sektioner samt kårstyrelser
Att verka för att arrangemangen utformas utifrån medlemmarnas önskemål

Samverkan och samarbeten
Sektionen har flertalet gånger inlett samarbeten och sponsring med externa aktörer för
enskilda event. Detta har skett under oordnade former och ingen långsiktig plan har funnits.
Under verksamhetsåret 15/16 har frågan om sektionsväskor uppkommit, detta har
diskuterats i FUM och intresse för samarbete fanns bland annat hos Medicinska Föreningen
som i nuläget tillhandahåller sektionsväskor till ett förmånligt pris för sina medlemmar.
För att öka medlemsförmånerna och därmed medlemsrekryteringen finns nedan saker som
styrelsen ska jobba med under kommande verksamhetsår:
-

Att verka för utökade medlemsförmåner
Att verka för ökade och långsiktiga samarbeten med externa aktörer, gärna i samråd
med Consensus samt övriga sektioner
Att undersöka möjligheten till samarbete med Consensus externa utskott samt övriga
sektioner på Medicinska Fakulteten i arbetet med sektionsväskor

Bilaga 3:
Valberedningens nomineringar till Sektionsstyrelsen 16/17
Ordförande: Johanna Widerdal, T3
Vice ordförande: Matilda Goderlöv, T3
Kassör: Karolina Söderqvist, T2
Sekreterare: Julia Lind, T1
Externt ansvarig: Agnes Lundblad Karlsson, T2
Arbetsmiljöombud: Märta Beckman, T3
Utbildningsbevakare: Håkan Edler
Utbildningsbevakare: Frida Sjöberg, T3
Utbildningsbevakare: Beatrice Carlsson, T2
FUM-ledamot: Niclas Olsson
FUM-ledamot: Tilda Angelöf, T3
FUM-ledamot: Sophie Hesselgren Roche, T3
FUM-ledamot: Märta Beckman, T3
Studiesocialt ansvarig: Julia Lind, T1
Studiesocialt ansvarig: Emelie Nilsson, T3
Internationellt ansvarig: Johanna Wallin, T2
PR-ansvarig: Natalie Adebjörk, T3

Bilaga 4:

Bilaga 5: Budget SSKål 15/16
Intäkter:
Terminsbidrag (HT15, VT16)
Klädbidrag
Sponspengar
Loomis (märkesförsäljning, kontanter från biljettförsäljning)
Märkesförsäljning (swish)
Märkes försäljning (Örat)

30 000 kr
7200 kr
9000 kr
3940 kr
40 kr
400 kr

Summa: 50 580 kr

Utgifter:
Klädbidrag till SSKål
Sponspengar till SSKål
Rester av terminsbidrag HT15 till Akuten
Nolle-P
Sittningar (PR, rekvesita, utskrifter)
SSKålrabatt till sittningar
Instrument och tillbehör
Färg och penslar till märke
Fotbollar och hyra av fotbollsplan
Stämplar
Kostnad för swish och serviceavgifter (Loomis, Swedbank)
Jobbhandskar
Batterier till boombox
Material och lunch (PR-film Akuten)
Invigning av snapsare
Snapsartröjor

7200 kr
9000 kr
7700 kr
2279 kr
1321 kr
7775 kr
698 kr
387 kr
508 kr
2121 kr
2411 kr
479 kr
200 kr
193 kr
ca 1400 kr
390 kr

Summa: 44 063 kr

•
•

Biljettförsäljning till sittningar går jämnt ut så detta är ej medräknat i utgifter.
Total utgift för invigningen av snapsarna är ej fastställt ännu.

Bilaga 6: Verksamhetsberättelse 14/15
Sjuksköterskesektionens styrelse 14/15, Medicinska Fakulteten Linköping
Sjuksköterskesektionens styrelse:
Ordförande: Tom Åberg
Vice ordförande: Isabell Hauer
Sekreterare: Malin Höglund
Kassör: Jesper Delsander
Utbildningsbevakare: Sofie Andersson, Denisé Stenholm & Ida Jonsson
Studiesocialt ansvarig: Måns Nilsson & Rebecca Moborn
Arbetsmiljöombud: Isabelle Göransson
Internationellt ansvarig: Amanda Allvin
PR-ansvarig: Malin Höglund
Externt ansvarig: Annie Hansson
SSKål-representant: Victoria Gunnarsson
FUM-ledamot: Isabell Hauer, Anders Trofast, Isabelle Göransson, Carina Karlsson,
Alexander Linsved
FUM-suppleant: Malin Höglund, Annie Hansson
Verksamhetsåret: 2014-07-01 - 2015-06-30

Övergripande beskrivning av genomförd verksamhet:
Sjuksköterskesektionen i Linköping är en del av den Medicinska fakultetens studentkår
Consensus. Vårt huvudsakliga syfte är att ta tillvarata de studerandes intresse vid
sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna på Medicinska
fakulteten vid Linköpings Universitet, samt företräda studenterna i programspecifika
angelägenheter rörande utbildnings-och studiesociala frågor.
Under det gångna verksamhetsåret har Sjuksköterskesektionen arbetat med att synliggöra
sektionens och kårens verksamhet utåt genom olika arrangemang, här följer en del av de
aktiviteter och arrangemang som genomförts;
Styrelsen har under hösten för tredje året i rad arrangerat kärleksveckan tillsammans med
det sociala utskottet SSKål. En vecka med bl.a. lunchföreläsningar, pubkväll och tävlingar.
I januari anordnades en skidresa till Åre där ca 50 studenter från programmet deltog. Detta
var en mycket uppskattad aktivitet där studenterna fick möjligheten att lära känna
studenter även från andra terminer än sin egen, vilket vi ser som en stor vinst.
Under våren anordnades ”hälsomånaden”, även detta tillsammans med det sociala
utskottet SSKål. Hälsomånaden som var en temamånad som sträckte sig över tre veckor.
Det anordnades olika aktiviteter med föreläsningar, tävlingar och andra aktiviteter. Alla
aktiviteter hade på något sätt en anknytning till temat hälsa.
Det har anordnats räknestugor inför tentamen i läkemedelsberäkning. Dessa har under
året arrangerats av studiesocialt ansvariga i styrelsen. Vi har nu utvecklat detta genom att
med hjälp av universitetet kunna erbjuda studenter att hålla i dessa räknestugor i
egenskap av amanuens. Detta avlastar styrelsens arbete och ger möjligheter att få andra

studenter att engagera sig.
Vi har testat att anordna pluggstugor inför tentamen på termin ett. Detta är något helt nytt
och vi hoppas att kommande styrelse ska kunna fortsätta att utveckla detta. Vi har även
startat ett arbete tillsammans med lärarlaget samt Clinicum i att kunna erbjuda studenterna
stöttning i studierna inför den praktiska tentamen i termin två. Även här är tanken att
äldrekursare ska få möjlighet att i egenskap av amanuens kunna stötta de lägre
terminerna.
Det arbete som ovan nämns har utvärderats av styrelsen och det materialet kommer att
lämnas vidare till kommande styrelse för att underlätta fortsatt arbete och möjligheterna till
att utveckla de olika momenten.
Sjuksköterskesektionen har under verksamhetsåret genomfört två mottagningar för nya
studenter och sett till att Linköpings Universitets mottagningspolicy följts under dessa.
Styrelsen har under varje aktivitet på Nolle-P haft minst två representanter som deltagit för
att underlätta kontakten med de nya studenterna.
Under verksamhetsåret har styrelsen samlat in åsikter från studenterna för att ha underlag
att arbeta med. Detta har skett genom att fysiskt prata med studenter vid olika aktiviteter.
Vi har också vid två tillfällen testat ”kaffe för en åsikt” där styrelsen har bjudit på kaffe i
utbyte mot att studenten lämnar en åsikt eller förslag på något att arbeta med. Detta
genererade många åsikter som vi sedan lämnat över till lärarlaget.
Vid starten av verksamhetsåret så fick sjuksköterskesektionen påbackning från
Consensus som tyckte att utbildningsbevakningen de tidigare verksamhetsåren inte hade
följts i enlighet med sektionsavtalet. Det ledde till att vi till verksamhetsåret 14/15 fick
mindre ekonomiska medel för utbildningsbevakningen.
Till stor del handlade det om att utbildningsbevakningen på specialistutbildningarna samt
barnmorskeprogrammet inte hade skötts i den utsträckning det är överenskommet. I
samråd med Ordförande för sektionsstyrelsen 13/14 kom vi överens om att utlysa ett
fyllnadsval till höstens stormöte i syfte att rekrytera en tredje utbildningsbevakare som
skulle få till uppgift att starta upp arbetet med utformandet av utbildningsbevakningen på
specialistutbildningarna. Arbetet har flutit på bra och tack vare detta har vi under
verksamhetsåret haft en bättre kontakt med specialistutbildningarna och dess
kursansvariga.
Arbetet har också utmynnat i en workshop tillsammans med lärarlaget på
grundutbildningen, lärare på specialistutbildningarna, studievägledare för grund- och
specialistutbildningarna, studentrepresentanter, styrelseledamöter och Consensus
Utbildningsutvecklare med syftet att diskutera förbättringsmöjligheter gällande utbildning,
trivsel på utbildningarna, kommunikationen mellan student och lärare mm. Workshopen
kommer att äga rum i slutet av Maj månad och utvärderingen från detta kommer att
överlämnas till efterträdande sektionsstyrelse för fortsatt arbete.
Under verksamhetsåret har det skett ett omfattande arbete i att utveckla
sjuksköterskesektionens ekonomi. Vi har i större utsträckning strävat efter att inte vara
vinstdrivande, vilket också kommer att presenteras i budgetförslaget för verksamhetsåret
15/16. Bokföringen har under verksamhetsåret gjorts i tätt samarbete med vår revisor och
har lett till en bättre struktur och kontroll över sjuksköterskesektionens ekonomiska medel.
Nya rutiner för hur bokföring, kontanter, äskningar och utlägg från sektionsstyrelsen

hanteras har utformats under verksamhetsåret, vilket har gjort det ekonomiska arbetet
enklare och säkrare för sektionsstyrelsens firmatecknare och vilket i förlängningen också
leder till att sjuksköterskesektionens medlemmar kan förvissa sig om att ekonomin sköts i
enlighet med stadgarna.

Styrelsens berättelse
Ordförande
Tom Åberg
Jag har under verksamhetsåret i rollen som ordförande tagit ansvar för och genomfört
praktiska uppgifter som åligger min post: alltifrån att uppdatera sektionsstyrelsens
uppgifter till Linköpings Universitets Studentkårer (LUST) till att planera styrelsemöten,
vara mötesordförande. Mitt arbete har också varit att se till så att styrelsen arbetat utefter
det styrdokument som styrelsen har att rätta sig efter. Jag har också stått som
firmatecknare för sjuksköterskesektionen Linköping tillsammans med vår kassör.
Möten
Jag har under året varit representant på flera olika typer av möten. Programutskottet, där
en tillsammans med programansvarig, representanter från lärarlaget och studenthälsan tar
beslut gällande litteraturlistor, examinationsschema, dispensärenden mm. De gånger jag
ej kunnat närvara har någon av våra utbildningsbevakare istället varit
studentrepresentant. Jag har även deltagit på en del av programråden vid mån av tid. Att
delta på dessa möten har varit väldigt nyttigt i att skapa en bra relation till programansvarig
samt terminsansvariga vilket sedan har hjälpt mig när det uppstår frågor som jag inte kan
lösa själv.
Jag har under verksamhetsåret även representerat Sjuksköterskesektionen Linköping på
sektionsorförandemöten som ordförande i Consensus ansvarat för. Där har ordföranden
från de andra sektionerna på MedFak deltagit och programöverskridande frågor har
diskuterats. Detta har varit ett bra tillfälle för att få tips och råd från andra sektioner.
Tidigt under hösten deltog jag tillsammans med Consensus Utbildningsutvecklare John
Lemchen på en programdialog för sjuksköterskeprogrammet. Närvarande på mötet var
programansvarig på sjuksköterskeprogrammet Margareta Karlsson, prodekanus Karin
Kjellgren, biträdande programansvarig Louise Härdelin, studievägledare Titti Josefsson
samt andra representanter från IMH och ISV.
Här fick vi möjligheter att lyfta frågor som vi tyckte behövde arbetas med. Då jag hade
begränsade kunskaper i vad som var aktuellt att lyfta fick jag stöttning av föregående
ordförande samt verksamhetsplan och lyfte b.la. att det behövdes en uppdatering av EDITscenarion, utveckling av VFU, arbetet för att undvika kränkningar på programmet,
utformningen av utbildningsplanen mm. Det togs även upp diskussioner kring
läkemedelsberäkning och att många studenter ser det som ett svårt moment, det var även
här som arbetet med att utveckla sjuksköterskesektionens räknestugor startade.

Arbetssätt
Ordförandeskapet har för mig inneburit ganska mycket frihet i att engagera mig i de frågor
jag tycker är intressanta, det i kombination med mitt tidigare engagemang som
representant från SSKål i sektionsstyrelsen under verksamhetsåret 13/14 identifierat delar
som jag tyckte behövde arbetas med. En del av detta var en tydligare struktur i
styrelsearbetet samt jobba ännu mer med att synliggöra styrelsen för att underlätta
kontakten mellan studenterna, styrelsen, lärarlaget samt kåren. Jag har därför ägnat
mycket tid till att försöka få en bättre struktur i styrelsearbetet och på så vis göra styrelsens
arbete lättare och på så vis kunna driva frågor som ligger i studenternas intresse.
Eftersom arbetet som ordförande varit ganska fritt har det gett mig chansen att stötta
övriga ledamöter i styrelsen vilket jag tycker varit väldigt stimulerande. Jag har även när
det behövts deltagit på FUM-möten.
Styrelsen har under året uppmanat studenter att komma till oss med tankar och
synpunkter på utbildningen vilket under vårterminen lett till att vi öppnat upp en dialog med
lärarna på programmet kring flertalet studenters upplevelser av kränkningar. Ett viktigt
arbete som jag vet att kommande styrelse kommer att arbeta vidare med.
Jag har under verksamhetsåret kommit till insikt att det tar mycket tid att planera och
genomföra styrelsens arbete. Detta beror mycket på att en ny styrelse saknar erfarenheter
från liknande arbete och att det finns sparsamt med material som den efterträdande
styrelsen kan arbeta med. Därför har jag under mitt år som ordförande uppmanat övriga
ledamöter till att löpande skriva hur arbetet fortlöpt och vad de tar med sig för erfarenheter
för respektive aktivitet. Detta med förhoppningen att styrelsen 14/15 ska kunna lämna över
ett mer omfattande material som ska kunna stötta den kommande styrelsen i deras
fortsatta styrelsearbete.
Avslutningsvis
Att vara ordförande för Sjuksköterskesektionen i Linköping har varit fantastiskt roligt och
väldigt lärorikt. Jag tar med mig många erfarenheter som jag tror kommer vara till stor
nytta i mitt framtida yrke som Sjuksköterska. Jag är otroligt stolt över styrelsens arbete och
jag hoppas att även övriga ledamöter är nöjda med styrelsens insats. Trots ett digert
arbete under verksamhetsåret finns det mycket att arbeta med och det ska bli spännande
att följa den nya styrelsens arbete under min sista termin på programmet.
Jag önskar den nya styrelsen ett stort lycka till och tackar sjuksköterskesektionens
medlemmar för att ni gett mig och styrelsen ert förtroende under verksamhetsåret.
..........................................
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Vice ordförande
Isabell Hauer
Som vice ordförande har man en relativt fri post och alltså därmed en frihet att kunna välja
vad man vill engagera sig i. Jag har under mitt år hållit i två jobb – och löneworkshops (en
per termin) för studenter i T5 och T6. Dessa workshops finns till som ett forum för
studenterna att kunna prata om tips in för arbetsintervjuer, löneförhandling, kollektivavtal

samt mycket mer! Dessa workshops hålls i början på varje termin i samarbete med
Vårdförbundet och har varit väldigt uppskattade.
Som vice ordförande är det också lämpligt att engagera sig i Inte under 24/25K- rörelsen,
vilket jag delvis har gjort. Det kan vara bra att skaffa sig en uppfattning om löneläget i länet
och att prata med studenter om ”rimliga” löner. Föregående år har vice ordförande dragit i
två lönemanifestationer, också dessa en gång per termin, något som jag detta år tyvärr
inte haft möjlighet till, men som jag ser är en viktig del i jobbet som vice och alltså gärna
ser blir av nästa verksamhetsår om möjligt!
Som vice ordförande ska du också va ordförande behjälplig då den posten stundtals kan
va ganska tung och hen har många bollar i luften. Det är alltså av vikt att man sätter sig in i
arbetet som ordförande – lära sig mötesformalia, skaffa sig en bild av programmet och hur
arbetet i sektionen ska fortgå. Du som vice ordförande går in som ordförande när
vederbörande inte kan närvara. Detta kan till exempel vara på styrelsemöten,
ordförandemöten eller kanske när man ska hälsa de nya Nollan välkomna. Gör dig
bekväm med detta – det är kul!
Jag har också under mitt år försökt göra en integrerad aktivitet med
sjuksköterskeprogrammet i Norrköping just därför att vi läser samma program men träffar
aldrig varandra. Min idé var att hålla i en julsittning tillsammans med Norrköpingssektionen. Tyvärr kom det in lite för få anmälningar och sittningen blev inte av. Även om
det inte blev av tycker jag det är en viktigt sak att pusha på. Vi studerar alla till samma yrke
och på samma fakultet – bara inte på samma campus. I och med vice ordförandes fria roll
så tror jag detta kan vara något roligt och nyttigt att engagera sig i. Det behöver inte vara
just en sittning, men någon aktivitet som gör att vi får träffa varandra! Jag tror också att det
kan av vikt sektionerna i mellan att lära känna varandra inte minst i fråga om
ställningstagande i lönefrågor – där man som vice ordförande är engagerad!
...................................................
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Kassör
Jesper Delsander
Jag gick på som kassör i slutet av förra terminen och tog över efter dåvarande kassör Sara
Håkansson.
Under min tid som kassör har jag haft ansvar för sektionens ekonomi vilket bland annat
innebär att betala och skicka fakturor, tagit emot äskningar, haft koll på alla in- och utgifter
och haft koll på att utgifterna ligger inom budgeten. Under Nolle-p så var jag till hjälp för
huvudfaddrarna och överfadderiet vad det gällde deras utlägg och ekonomiska
redovisning till Consensus. Jag har också haft en bra dialog med kassören i SSKål
angående ekonomiska frågor och gjorde en avstämning innan bidraget för denna termin
betalades ut.
När vi i styrelsen anordnat aktiviteter som krävt ekonomiska medel, som till exempel
kärleksveckan, hälsomånaden och välkomstsittningen under Nolle-p så har jag sett till att
ha lite övergripande koll innan över hur mycket saker och ting har fått kosta.
I slutet av verksamhetsåret har jag tillsammans med ordförande Tom Åberg satt nästa

verksamhetsårs budget som presenteras under stormötet.
........................................................
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Utbildningsbevakning
Ida Jonsson, Denise Stenholm, Sofie Andersson

Handledarskap

Vi har tillsammans med de andra utbildningsbevakarna på HU jobbat med att ta fram vad
som krävs för att få vara basgruppshandledare. Det långsiktiga målet med detta
uppstartade arbete är att samtliga studenter ska få samma förutsättningar att klara
terminernas innehåll.
Workshop
En workshop hålls i slutet av vårt verksamhetsår med tanken att skapa en öppen dialog
mellan studenter och lärare där förståelse för varandras situationer ska främjas. Denna
workshop är ämnad för både grundutbildning och vidareutbildning. För att möjliggöra
workshopen har vi samarbetat med studievägledarna för de olika utbildningarna.
Amanuenser För att minska stressen hos studenter kring praktiska examinationer har
ett arbete
startats för att på Clinicum ha en eller flera äldrekursare avsatt avlönad tid för att stötta
dessa studenter i sina praktiska övningar. Därför har vi kontaktat kursansvarig i termin 2
samt Clinicum om praktiska möjligheter kring detta.
Utmärkt Inspiratör och Extraordinär sjuksköterskestudent
Vi gjorde reklam för utmärkelsen via våra olika kanaler (bland annat sektionens
Facebooksida), samlade in nomineringar och röstade sedan igenom en vinnare
tillsammans med styrelsen utefter inskickade nomineringar. En prisutdelning anordnades
av Consensus där vi var på plats för att överlämna priset, i form ett diplom med nominering
samt blomma. Gällande extraordinär student så marknadsförde vi priset inför hösten och
vårens stormöten. Vi samlade in nomineringarna från våra studenter och genomförde
sedan röstning på ett styrelsemöte. Priset har delats ut under terminens stormöte och
studenten har mottagit stipendiepris samt diplom med nominering.
Kursrepresentanter
Vi har varje termin hittat kursrepresentanter från varje termin på grundutbildningen. Med
hjälp av dessa har åsikter kring utbildningen samlats in och vidarebefordrats till rätt enhet
på universitetet, framförallt via programråd samt utbildningsutvecklare i Consensus.
Litteraturlista
Reviderat dessa utefter önskemål från studenterna tillsammans med lärarlaget på
programutskottet.
Specialist- och barnmorskeprogrammen Vi har under året jobbat för att

utbildningsbevakningen ska ske på samma villkor här
som på grundutbildningen vilket har resulterat i att sektionen kommer vara med i
kursplanens mejllista och utbildningsbevakarna har en egen punkt på deras programråd.
Vi har även öppnat en god kontakt och samarbete med deras studievägledare som har
använts till att få fram studenters åsikter från de olika utbildningarna och jobbat för att
sektionen ska bli en mer självklar del av deras utbildning.
..........................................................
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Utbildningsbevakning
Isabelle Göransson
Under året har jag varit på möte i Consensus arbetsmiljöutskott en gång i månaden. Där
har vi diskuterat saker som problematiken kring bil- och cykelparkering, hur vi kan skapa
fler cykelparkeringar, som till visst del kommer lösas när vägen framför det nya huset
flyttas och det kommer göras plats för fler cykelställ där.
Vi har också pratat om brist på matplatser och mikrovågsugnar, vilket varit svårt att lösa
praktiskt under året, men även det kommer bli ett mindre problem i samband med att det
nya huset öppnar där det kommer finnas flera studentkök.
Vi i utskottet har fått följa arbetet kring det nya huset och fått möjlighet att lämna
synpunkter och förslag på saker som färger, namn och hur utrymmena kan bli mest
användbara.
Vi har börjat komma med förslag till eventuella kommande ombyggnationer av
föreläsningssalar, med största anledningen att de inte är ergonomiska.
Vi har också lämnat flera åsikter om förändringar som kan göras med lisam och
universitetets hemsida.
Jag har under året hjälpt några studenter med olika frågor att ta kontakt med de som bäst
kan hjälpa dem, ex. studenthälsan, lika villkor m.fl.
Jag kommer senare under denna termin förhoppningsvis dra igång den första pluggstugan
för termin 1, och utvärdera denna.

Externt ansvarig
Annie Hansson
Verksamhetsåret inleddes med arbete inför Åre-resan som gick av stapeln i Januari. Som
externt ansvarig så bokade jag boende för alla, vilket skedde via Skistar. Jag var sedan
den som förde all kontakt med Skistar inför och under resan, och såg till att alla fick plats i
de lägenheter vi tilldelats.
Efter detta genomförde en grupp representanter från sektionen, bl.a. det externa utskottet,
och medlemmar från SSKål Kärleksveckan i November.
Vidare arbetade det externa utskottet under hela hösten inför CARMA som genomfördes i
januari. Mitt ansvar var att hjälpa till att via mail och telefon rekrytera företag till mässan,
att hjälpa mässansvarig med planering och layout för själva mässan, samt att arbeta under
mässan. Vi hade med vår arbetsgrupp, bestående av förutom mig, representanter från
Consensus och Medicinska föreningen, möten ca en gång i veckan under större delen av
höstterminen relaterat till detta.
Under hösten kom Ung Cancer och föreläste, vilket anordnades tillsammans med
Medicinska föreningen. Vi bjöd på lunchmackor till de första 30 kårmedlemmarna på plats,
och delade på kostnaden för detta.
I Januari åkte vi till Åre och som jag tidigare nämnt var jag då ansvarig för vårt boende,
samt kontakten med Skistar.
I februari samanträdde jag med representanter för Vårdförbundet Student och blev vald till
studentrepresentant för sjuksköterskeprogrammet i Linköping, vilket har lett till ett flertal
möten tillsammans med representanter från Vårdförbundet student där vi diskuterat
utbildningen och yrket.
Under april och maj månad anordnar sektionen tillsammans med SSKål en ny aktivitet,
Hälsomånaden, vilken alla poster i både SSKål och sektionen arbetat med.
.......................................................
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Studiesocialt ansvarig
Måns Nilsson och Rebecca Moborn
Nolle-P
Vi har inför vårens och höstens nolle-p valt ut 8 stycken huvudfaddrar, vilket har varit nytt
för vårt verksamhetsår. Att ha fler huvudfaddrar har utvärderats positivt och det har
fungerat bra för huvudfaddrarna att dela upp sitt arbete för mindre arbetsbörda i och med
det. Vi har anordnat flera möten med huvudfaddrarna för att hjälpa och stötta dem, samt
anordnat fadderutbildning del 2 inför varje nolle-p. Vi har även sett till att arbetet för ÖF,
fusknollor och andra aktörer under nolle-p kommit igång med sitt arbete ordentligt. Som
sektionen har vi försökt att vara med så mycket som möjligt under nolle-p och haft som
minimum 2 personer på plats på varje aktivitet, samt anordnat vår egen sittning på Örat. Vi

har före under och efter nolle-p haft god kontakt med faddrar, ÖF och SSKål och hjälpt
dem om det har behövts.
Boda Borg
Vi anordnade under hösten en resa till Boda Borg som var uppskattad av de som följde
med, där vi hyrde buss och förhandlade fram ett bra pris med Boda Borg för att få ner
kostnaden.
Studiesociala utskottet
Vi har deltagit i möten tillsammans med de studiesocialt ansvariga på andra program samt
consensus, och har fått ta del av andra program gör. Vi har även haft en del ideér på
aktiviteter man kan göra programöverskridande. Tyvärr har vi inte genomfört dessa, men
det är något som man kan arbeta vidare med kommande år.
Räknestugor
Studiesociala utskottet har anordnat räknestugor för termin 2-4 under året, inför
läkemedelsberäkningstentorna. Vi har då haft gemensamma genomgångar om olika
räknesätt, samt gått igenom uppgifter och situationer som upplevts svåra. Andra
sektionsmedlemmar har varit med och hjälpt till och stöttat, och vi har även kunnat dela
med oss av gamla tentor.
Åre
Studiesociala utskottet anordnade tillsammans med andra poster en resa till Åre under
vecka 3. Det blev väldigt lyckat och uppskattat hos de som följde med, och vi fyllde upp en
buss med plats för 50 personer. På plats bodde vi i lägenheter och anordnade en del
gemensamma aktiviteter, så som korvgrillning i backen, vilket bidrog till gemenskap.
Övrigt
I övrigt har det studiesociala utskottet varit med och deltagit i de andra evenemang som
anordnats av sektionen, så som hälsomånaden där vi haft ansvar över cykelfesten.
.....................................................................
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PR-ansvarig
Malin Hööglund
Under mitt verksamhetsår i sjuksköterskesektionen har jag lagt främst fokus på att förnya
och göra sjuksköterskesektionens hemsida mer modern och användarvänlig. Detta har
efter några månader blivit klart och är nu nästan helt fullständig; den nya hemsidan är en
bra grund men det finns fortfarande delar som kan förbättras och arbetas med. Jag
hoppas att nästa PR-ansvarig skall känna att det blir lättare att vidare arbeta med detta.

Som PR-ansvarig har jag haft de främsta ansvaret för vår Facebooksida och ser till att
information kommer ut till sjuksköterskestudenterna. Här informerar jag om
lunchföreläsningar, kommande större evenemang som sjuksköterskesektionen, consensus
och eventuellt andra sektioner anordnar. På Facebooksidan laddas bilder upp från olika
event, så som sittningar eller resor.
Studenterna har uppskattat att styrelsen presenterat sig och sin post på Facebooksidan
och detta är något som gjorts vid ett tillfälle under verksamhetsåret. Posterna har även
presenterats på vår hemsida. Det kan vara fördelaktigt att göra detta i anslutning till de
båda Nolle-P som anordnas så att de nya studenterna får en blick över vilka styrelsen
är. Jag har även skapat några evenemang på Facebooksidan men har fokuserat främst på
att designa PR; så som header till evenemang, affischer och mindre och större posters.
Jag har även fått designa några märken till dessa event och har använt mig av
meramärken.se, som har bra priser och bra kundtjänst. Sektionsmärket har beställts från
Premiemax AB och eftersom Hälsouniversitetet har bytt namn till Medicinska Fakulteten så
måste den kommande styrelsen beställa nya märken.
Utöver att ha lagt mycket tid på att uppdatera hemsidan hag jag tagit fram en tidlös poster
med tanken att den skulle kunna användas till flera olika event. Detta gjorde jag inför
KALAS 2014, dock smög det sig in en del stavfel, så en uppdatering av dessa är att
föreslå. Jag valde att göra mina på både svenska och engelska för att nå ut till många som
möjligt.
I övrigt har jag likväl som den övriga sektionsstyrelsen varit aktiv under Nolle-P och andra
aktiveter som är till för hela sjuksköterskeprogrammet. Exempelvis Boda Borg resan,
Kärleksveckan och Åreresan.
.....................................................................
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Sekreterare
Malin Hööglund
Jag har under mitt verksamhetsår som Sekreterare vid sjuksköterskesektionens styrelse
varit den som vid mötestillfällena fört mötesprotokoll. Protokollet som skrivs vid varje
styrelsemöte har jag sedan ansvarat för att vald justerare samt ordförande har signerat för
att sedan sätta protokollet i styrelsens pärm för protokoll. Då hemsidan har varit under
uppdatering större delar under året har protokollen inte kunnat publiceras där, detta är
något som kommande styrelse bör göra.
I posten som sekreterare har jag ansvarat för att skicka ut kallelse en vecka innan
styrelsemötet till alla styrelsemedlemmar, samt tre poster i det sociala utskottet SSKål:
chiefen, kassören och den utvalda som skall representera SSKål under sektionsstyrelsens
styrelsemöten. Tre dagar innan styrelsemötet har jag också skickat ut slutgiltig kallelse
innehållande de dokument som krävs t.ex. dagordning, inkomna äskningar mm.
I övrigt har jag likväl som andra styrelsemedlemmar varit aktiv under Nolle-P och andra
aktiveter som är till för hela sjuksköterskeprogrammet. Exempelvis Boda Borg resan,
Kärleksveckan och Åreresan.
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Internationellt ansvarig
Amanda Allvin
Som Internationellt ansvarig för sjuksköterskesektionen sitter man dels med i
sektionsstyrelsen och dels i Consensus Internationella Arbetsgrupp, IA. IA består av minst
en representant från varje program på MedFak. Vi är studentrepresentanter och har främst
studiesocialt ansvar för in- och utresande utbytesstudenter. Arbetet sker i samråd med den
internationellt ansvariga organisationen HU-International vilka består av akademiska- samt
administrativa koordinatorer.
Hösten 2014
IA var på plats en vecka innan terminen började och visade runt utbytesstudenterna på US
och presenterade oss för dem. Under hösten arbetade vi i IA med att försöka hitta på
många varierande aktiviteter med utbytesstudenterna och deras faddrar, så som
välkomstfika, pubkväll, bowling, vandring och julbord. Under hösten jobbade vi också med
att rekrytera faddrar till vårens inresande studenter, vilket flöt på utan problem. IA har
också haft möten med ESN för att försöka jobba fram ett samarbete. Detta samarbete
jobbade vi mer med under våren.
IA och HU-International hade tillsammans en pubkväll på Örat där det var både
utbytesstudenter och HU studenter från alla program. Detta var väldigt lyckat då
ansökningarna 15/16 var fler än förr, vilket betyder att vi har gjort ett bra arbete på den
fronten.
Jag har under hösten jobbat med de utresande studenterna från HU. Arbetet har syftat till
att ta kontakt med studenterna för att kolla att allt varit bra, lite för att visa att jag fanns till
stöd. Jag jobbade mer med den punkten under våren då jag kände att jag kommit in mer i
arbetet. Höstens arbete utvärderades för att kunna utveckla arbetet ytterligare. Jag
anordnade även en infokväll för T2 och T3 för att information om utlandsstudier, denna
ägde rum i november. Anna Sandelin, Sabina Kinywa och Eva Molander deltog även
under denna kväll.
Våren 2015
Jag och Eva Molander jobbade fram en utvärdering åt de utresandestudenterna ihop.
Dock så kommer detta att göras tillsammans med HU international och IA i framtiden. Då
kommer det vara en gemensam utvärdering, men detta är något som kommer att arbetes
med under hösten.
IA anordnade även aktiviteter för utbytesstudenterna och deras faddrar under våren så
som välkomstfika, en kväll med semla som tema, skridskokväll och sittning. Under våren
hade IA ytterligare en pubkväll på Örat för svenska och inresande studenter. Där var
upplägget liknande som under hösten. Detta är något som önskas fortsätta varje termin för
att marknadsföra de olika utbytesprogram som finns samt för att få en ”get-together-kväll”
för HUs- och inresande studenter.

Även under våren jobbade IA med rekryteringen av faddrar till höstens inresande
studenter. IA hade en utbildningskväll med HU international under mars vilket var en
givande kväll. Denna utbildning är något som önskas ges till nya IA redan i juni månad
tillsammans med IA 14/15 för att underlätta uppstarten av höstarbetet.
Att börja involvera utbytesstudenterna i sektionerna för att få en större integrering mellan
studenterna är något som vi diskuterade och är något vi hoppas kan fortsätta diskuteras i
höst. Under våren gjorde jag även en utvärdering för de inresande studenterna där de fick
utvärdera fadderverksamheten och deras tid här.
Även under våren hade jag kontakt med de utresande studenterna från HU. Detta är något
jag önskar fortsätter under nästkommande verksamhetsår, då det är viktigt att synas för att
kunna snappa upp åsikter om förbättringar.
Under hela verksamhetsåret har jag även jobbat tillsammans med de andra
styrelsemedlemmarna genom att avlasta dem ifall de haft mycket men också varit med i
planeringen av Kärleksveckan 2014 och häslomånanden 2015.
.....................................................................
Amanda Allvin, Internationellt Ansvarig 14/15

Sociala utskottet: SSKål
Jessica Hofstedt & Victoria Gunnarsson
Under verksamhetsåret 14/15 har SSKål anordnat en rad olika aktiviter för studenterna i
Sjuksköterskesektionen, samt alla andra studenter på universitet.
Bland annat har vi deltagit under två Nolle-P:n, där vi haft sittningsskolor för de nya
studenter och arrangerat så de fått skriva egna sånger och framföra dem. Vi hade en
station under Kulvertorienteringarna där vi körde olika lekar, samt pratat allmänt om hur
läget var för de nya studenterna och erbjudit stöd samt öppna upp för en dialog, inte bara
under Nolle-P utan även för resten av terminen.
Under höstens Nolle-P var vi med under Kalasmottagningen och delade ut godis, svarade
på frågor om studentlivet samt utmanade studenter i blåsfotboll. Vi har haft minst två
stycken av oss med varje dag under Nolle-P för att hjälpa till att stötta faddrarna och för att
få bra kontakt med de nya studenterna.
Vi arrangerade en sittning på hösten och en under våren som framför allt riktade sig till
studenter på Sjuksköterskeprogrammet, men övriga gäster var givetvis välkomna. Båda
sittningarna blev mycket uppskattade av studenterna.
Under året har vi jobbat på sex stycken olika fester och kravaller. Majoriteten av dessa har
varit jobbutbyten för att få arbetare till vår egen fest Akuten, samt ett PR- utbyte med
festeriet Y6, där vi jobbade åt dem som sjukvårdare för att få hjälp med reklam till vår egen
fest.
Akuten gick av stapeln på Valborg den 30 april på kårhuset Kårallen. De 1200 biljetterna
sålde slut efter en timme och festen var mycket lyckad och fortskred utan problem.

Under hösten arrangerade SSKål en Kärleksvecka tillsammans med Sektionen för att
sprida glädje och upplysning bland studenterna. Det anordnades bland annat flera
lunchföreläsningar och en kväll med företaget Lustjakt. Under våren anordnades
Hälsomånaden, också ett samarbete med Sektionen. Den sponsrades av olika företag
som jobbar för bättre hälsa, bland andra Medley, Lohilo och Nutrilett bars. Aktiviteter som
anordnades var bland annat en cykelfest, volleybollturnering och en smoothietävling. Även
under Hälsomånaden fanns det möjligheter för studenterna att gå på olika
lunchföreläsningar om hälsa och träning.
Totalt under året har SSKål gycklat inte mindre än 68 gånger, för alla möjliga olika sorts
sektioner och platser, för att skapa en varm och härlig stämning för de som lyssnat.
.....................................................................
Jessica Hofstedt, Chief SSKål 14/15
.....................................................................
Victoria Gunnarsson, Projekt & Spons SSKål 14/15

Consensus Fullmäktige, Ledamöter
Isabelle Göransson, Anders Trofast, Carina Karlsson, Isabelle Hauer & Alexander
Linsved
Det första vi gjorde under året som FUM-ledamöter var att rösta igenom en ny
verksamhetsplan och omstrukturering av Consensus styrelse, då styrelsen var tänkt att
bestå av fyra heltidare men vid terminsstart bara var tre stycken. Vi har också varit med
och röstat och lämnat åsikter om kårens stadgar och policydokument, med särskild vikt på
mottagningspolicyn. Kårens policyer har fått förändrad struktur, korrigerats och
förtydligats. Mot slutet av året har vi i fullmäktige godkänt Consensus budget för
verksamhetsår 15/16. Det har även röstats fram en ny verksamhetsplan för 15/16
utformad för fyra heltidare, och även denna har fått en omstrukturering.
Många andra saker har diskuterats under fullmäktige bl.a. studentundersökningen, att
integrera MedFak:s olika program, byte av Hälsouniversitetets namn till Medicinska
Fakulteten och studenternas bristande engagemang.
Årets fullmäktige avslutades med val-FUM där Consensus nya styrelse valdes in. Vi som
varit fullmäktiga ledamöter för SSK-L har inför många av FUM-mötena haft egna ”för-FUM”
där vi gått igenom de handlingar som skickats ut inför mötena.
Utöver dessa uppgifter har vi ledamöter också varit med vid de olika sektionsspecifika
aktiviteter som sjuksköterskesektionen anordnat under året, ex. Nolle-P, Kärleksveckan,
Hälsomånaden och Åreresan.
.....................................................................
Anders Trofast, FUM-ledamot 14/15

.....................................................................
Isabelle Göransson, FUM-ledamot 14/15
.....................................................................
Isabell Hauer, FUM-ledamot 14/15
.....................................................................
Carina Karlsson, FUM-ledamot 14/15
.....................................................................
Alexander Linsved, FUM-ledamot 14/15

Bilaga 7:
Jag, Niclas Olsson, har utfört granskning av sjuksköterskesektionen i linköpings ekonomi för
verksamhetsåret 14/15. Vid granskning fanns det några avvikelser i utgiftsposter som gått en bit
över beräknad budget, men är i enlighet med styrelsens beslut. Dessa extra utgifter är oförutsedda
kostnader och av liten ekonomisk påfrestning för sektionens verksamhet. Jag finner att ekonomin
är i sin ordning och anser att stormötet bör rösta för ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsår 14/15
Niclas Olsson

