Sektionsmöte
Dag: 25/10 2016
Tid: 18.00
Plats: Salvia
Närvarande: Natalie Adebjörk, Johanna Wallin, Alexander Busk, Agnes Lundblad Karlsson, Frida Sjöberg, Niclas
Olsson, Beatrice Carlsson, Märta Bäckman, Sophie Hesselgren Roche, Emelie Nilsson, Julia Lind, Johanna Widerdal,
Lina Söderqvist

1.

Mötets öppnande
Johanna öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Natalie till mötets justerare
BESLUT
Att välja Natalie

3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att Godkänna dagordningen
4. Diskussion om läget i styrelsen
Vi pratar om klimatet i gruppen och hur vi ska jobba.
Vi kanske till nästa styrelse ska ta ut en extra post som fungerar som resurs som kan steppa in när det behövs
för någon annan post.
Vi ska vara anträffbara för varandra och svara i fb-gruppen om något kommer upp.
Behöver vi ta snabba beslut så tar vi inte det i sms-gruppen utan på fb.
5. Utskotten berättar vad som är på gång
5.1 Utbildningsbevakning
På fredag har utb. bevakarna möte med Eva Uebel.
5.1.1 Kursrepresentanter
5.2 Studiesocialt ansvariga
Vi har valt ut nya HF.
Vi ser till att sektionen får HF-testamentet så vi i sektionen kan lägga till saker som vi tycker är viktigt.
Första deltävlningen i Medfak Games-Dodgeball lör 29/10.
5.3 SSKål
Håller på att planera inför SSkräcken (sittning)
5.4 Arbetsmiljö
Det finns skrivare i norra entrén och ska även komma en till växthuset.

Sektionsskåpen är städade. Det finns partytält. Boomboxen har ett eget skåp. Faddrarna har ett eget skåp. ÖF
har ett skåp. Det finns ”innehållsförteckning” till varje skåp, vad som finns var osv.
5.5 FUM
Det har varit svalt intresse för fum-mötet 26/10 och det kommer ställas in.
5.6 Externt ansvarig
Karriärkväll för t5 och t6 26/10. Ansvariga köper cider att bjuda på och en blomma att ge till de som kommer dit och dit
och pratar.
Gästföreläsning från Ung Cancer den 2/11. De av oss som kommer har sektionskläder.
5.7 Internationellt ansvarig
Det kommer komma en ny hemsida. Fika till julfika för de internationella studenterna.
5.8 PR
Satt upp planscher för Cancer föreläsningen.
Vi ska ta en ny gruppbild till nästa termin.
Information om stormöte ska komma på anslagstavlan för att vi ska vara säkra på att det når alla studenter.
5.9 Sekreterare
---------5.10 Kassör
Boka in ett datum för stormöte. Boka in ett möte där styrelsen diskuterar ändring av budget.
.
5.11 Vice ordförande
-----------5.12 Ordförande
-----------5. 13 Agnes punkt gällande väskor
Samarbete med BMA fortskrider.
5.14 Diskussion om utlämnande av mailkoder
Agnes tar handa om mailen som kommer till t6.
6. Motioner och äskningar
7. Gamla punkter och föregående protokoll
8. Övriga frågor
Stormöte blir den 7/12.
Broschyrer om programmet till POP-mässan.
9. Mötets avslutande
______ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Julia Lind

Justerare

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

