Sektionsmöte
Dag: tisdag 26 November 2019
Tid: 17.15-19.15
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Olander, Hanna Sundqvist, Beatrice Huhta, Tove Sahl Paavo, Filippa Furman, Hanna Hardebring,
Katja Magnusson, Stina Josefsson, Andreas Alander, Karolina Kjellin, Hanna Kihlberg, David Pettersson, Anna
Adlercreutz, Hanna Spångberg, Klara Östlund, Sandra Alsö, Amanda Westerberg
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Hanna Olander till mötets justerare
BESLUT
Välja Hanna
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Pub med SSKål för Musikhjälpen kommer att ske den 4/12, evenemanget är uppe på Facebook. Dela gärna inlägget för
att sprida informationen vidare.
4.2 Studiesocialt ansvariga
--4.3 Utbildningsbevakare
Flera nomineringar till ”extraordinär sjuksköterska” har kommit in, har ni fortfarande inte nominerat en person men har
en i åtanke kolla då mejlen för mer information. Går att nominera fram t.o.m. 27/11.
Utbildningsbevakarna ska ta vidare åsikter som kommit in angående den kommunala VFU-placeringen i T3.
4.4 Arbetsmiljö
--4.5 FUM
FUM representanterna kommer inte att närvara på nästa FUM-möte den 5/12 eftersom vårt stormöte äger rum samma
dag. Därmed kommer inte sjuksköterskesektionen representeras under mötet och delta i eventuella omröstningar som
sker.
4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
---

4.8 PR
Månadens nyhetsbrev skickas snart ut.
Sektionsstyrelsen har en överraskning i december så håll utkik på våra sociala medier, främst vår Instagram där vi heter
ssksektionen_lkpg.
4.9 Sekreterare
Slutgiltig kallelse till stormötet den 5/12 kommer att skickas ut den 28/11.
4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
Det är stormöte den 5/12 som startar kl.18.15 men från och med 17.45 är det fika.
5. Motioner och äskningar
Äskning från huvudfaddrarna HT19 har kommit in, sektionsstyrelsen godkänner äskningen.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
Det har skett en ändring och det står därför fel i protokollet från mötet 191112 angående FUB2. Det finns två tillfällen
för att gå FUB2 se nedan;
- 11/12 klockan 17.15-19
- 16/12 klockan 17.15-19
7. Övriga frågor
Campusbussen har ändrat sina tider gällande avgångar från Norrköping till Linköping. De går numera några minuter
senare så att man ska hinna med bussen efter föreläsningar.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

