Sektionsmöte
Dag: Tisdag 17 September 2019
Tid: 17.15-19.15
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Olander, Hanna Sundqvist, Beatrice Huhta, Tove Sahl Paavo, Filippa Furman, Hanna Hardebring,
Johanna Broman, Katja Magnusson, Stina Josefsson, Klara Östlund, Andreas Alander, Karolina Kjellin, Hanna Kihlberg
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Klara Östlund till mötets justerare
BESLUT
Välja Klara
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
--4.2 Studiesocialt ansvariga
Informerar om Medfaks gemensamma skidresa. SA söker studenter som kan engagera sig i PR för resan.
4.3 Utbildningsbevakare
Sektionsstyrelsen har beslutat att skicka in en skrivelse angående ME12-examinationen som skrevs den
19 augusti till nästa programråd.
Sektionen har fått en förfrågan gällande deltagande under Populärvetenskapliga mässan där studenter ombeds ställa upp
som PVK instruktörer. Styrelsen beslutar att skicka ut en intresseanmälan där studenter på programmet kan erbjuda sig
att delta.
4.4 Arbetsmiljö
En enkät gällande sexuella trakasserier och mobbing under VFU har gjorts som har visat att ingen av de som blivit
utsatta har anmält. Sektionsstyrelsen arbetar med hur man ska synliggöra och informera om var man kan vända sig för
att få stöd.
4.5 FUM
--4.6 Näringslivsansvarig
Ovvarna till studenterna i T1 har kommit.
Ett extra tillfälle med försäljning av sektionsväskor ska sättas in under nästa vecka, v.39.
4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR
---

4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
Ekonomisk överlämning har nu skett och sektionsstyrelsen 19/20 har nu tillgång till kontona.
4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Det har kommit till kännedom att många studenter är otillfredsställda med den Kommunala VFU:n i termin 3. Styrelsen
är medvetna om att det bland annat har varit diskussioner ifall ska tidigarelägga den i utbildningen något som flera tror
skulle vara mera gynnsamt. Utbildningsbevakarna får i uppgift att ta upp detta på nästa programråd och kontrollera hur
det ligger till med det.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

