Sektionsmöte
Dag: tisdag 12 November 2019
Tid: 18.15-20.15
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, David
Pettersson, Anna Adlercreutz, Hanna Spångberg, Klara Östlund, Sandra Alsö
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Katja Magnusson till mötets justerare
BESLUT
Välja Katja
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
Planerades lite inför Nolle-p VT19.
Datumen för fadderutbildningarna är satta:
- FUB 1: 7/12 kl. 10-14.
- FUB 2: 11/12 kl. 18-20, 16/12 kl. 18-20.
Har man tidigare varit med i överfadderiet och har rockar hemma ska man lämna in dem då flera har försvunnit.
4.3 Utbildningsbevakare
VFU:
- Nytt upplägg för placering är på gång och bearbetas. En i sektionen, förslagsvis vice ordförande, ska sätta sig
med en lärare och dela ut alla placeringar.
- Studenterna kommer att få önska sjukhus inom regionplaceringarna. På placering inom kommun så ska man få
önska område och inom området får man önska plats. Områdesindelningen av Östergötland är inte helt klar
och har man idéer på hur en sån områdesindelning kan se ut (ex. västra, östra, norra, södra Östergötland) kan
man mejla Johanna Broman.
- Får man inte sitt önskade ställe får man ett poäng och har man poäng får man förtur till sin önskning
nästkommande praktik. Dvs ju fler poäng desto större chans att få sin önskning. Man ska eventuellt få olika
mycket poäng beroende på hur lång praktiken är.
- Detta ska testas i vår för termin 2. Mejla Johanna Broman om man har åsikter/tankar om förslaget.
4.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöveckan har börjat planeras.
4.5 FUM
LiU vill ta bort att man ska kunna skriva tentor om man kommer försent eller glömt att anmäla sig, detta vill consensus

jobba emot.
4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR
PR media ska från och med nästa nyhetsbrev även sätta upp det på sjuksköterskesektionens anslagstavlan.
4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
Stormöte kommer äga rum den 5/12 – håll utkik i mejlen efter den preliminära kallelsen som kommer komma ut nu i
veckan.
5. Motioner och äskningar
Äskning från HF har kommit in, den bearbetas och bereds inför nästa möte. Då den var ofullständig.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Vi ska återigen mejla Campusbussen för att se ifall man kan senarelägga bussen från Norrköping då flera upplever att
den är svår att hinna med.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avlsutade mötet.

