Sektionsmöte
Dag: Tisdag 1 Oktober 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, Andreas Alander, Karolina Kjellin, Hanna Kihlberg, Amanda
Westerberg, David Pettersson, Anna Adlercreutz, Sandra Alsö
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Karolina Kjellin till mötets justerare
BESLUT
Välja Karolina
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Berättade lite om sina kommande projekt. Håll utkik på sociala medier!
4.2 Studiesocialt ansvariga
Huvudfaddrarna för VT20 är nu valda.
Medfak skidresa går att söka till, många av platserna har redan blivit fyllda.
4.3 Utbildningsbevakare
T3: or behöver ha klassrepresetanter till programråden. Det är programråd tre gånger per termin och uppdraget går ut på
att klassens talan i olika frågor.
Det sökes fortfarande studenter till att instruera i venprovtagning den 22/10 och / eller 24/10 klockan 11.30-13.00 på
Valla. Anmälan görs någon av utbildningsbevakarna.
Återkoppling på skrivelsen av ME12 omexaminationen i augusti, det var en engångsgrej som ska utvärderas.
Consensus ska göra en informationsfilm om PBL som ska finnas på Linköpings universitets hemsida. Vid intresse görs
anmälan till utbildningsbevakarna.
Resultat på enkät gällande VFU placering. Det var 202 som svarade på enkäten och 77,7% tycker att specifik ort är
viktigast.
4.4 Arbetsmiljö
Region Östergötland kommer börja röja bort felplacerade cyklar inom sjukhusområdet, så kom ihåg att ställa din cykel
på markerade cykelplatser så du inte blir av med den!
4.5 FUM
---

4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR
En schemaöversikt för månaden oktober ligger ute på våra sociala medier.
4.9 Sekreterare
--- .
4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Sektionen kommer numera börja med aktivitetstorsdagar varann vecka med fokus på fysisk aktivitet. Schemat för några
aktiviteter HT19 är följande:
- 3/10 spökboll
- 17/10 plogging
- 31/10 volleyboll
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avlsutade mötet.

