Sektionsmöte
Dag: tisdag 10 December 2019
Tid: 17.15-18.40
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Olander, Hanna Sundqvist, Beatrice Huhta, Tove Sahl Paavo, Filippa Furman, Andreas Alander,
Karolina Kjellin, Hanna Kihlberg, David Pettersson, Anna Adlercreutz, Klara Östlund, Sandra Alsö, Katja Magnusson,
Hanna Spångberg, Sandra Alsö, Stina Josefsson
1. Mötets öppnande
Anna Adlercreutz öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Andreas Alander till mötets justerare
BESLUT
Välja Andreas
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
Nytt datum för sektionssittningen under Nolle-p VT20 är 31/1.
FUB1 extrainsatt tillfälle 12/12, klockan 18 i Belladonnan.
FUB2 11/12 och 16/12.
4.3 Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakarna var på programråd den 10/12 och där lyftes frågan ifall man skulle slå samman
Sjuksköterskesektionen i Linköping med Norrköping, detta tyckte vi inte var en bra lösning.
Kommer vara en gemensam föreläsning på Medfak 30/1 klockan 17.15-19, med fokus på psykisk ohälsa.
4.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöombud har varit på arbetsmiljörond där det diskuterades arbetsmiljön i olika rum och hur den ska förbättras.
Bland annat kom det upp att föreläsningssalarna ska rullstolsanpassas, ljudvolymen ska ses över i de mindre
studentköken och ventilationen i hälsans hus ska se över.
AMO-dagarna kommer att vara sista onsdagen varje månad med början på januari. Temat är psykisk ohälsa.
4.5 FUM
FUM är slut för höstterminen.
4.6 Näringslivsansvarig
Näringslivsansvarig har börjat planera CARMA.

4.7 Internationellt ansvarig
Internationellt ansvarig har insett att informationen kring utbytesstudier behöver bli mer tydligt, Hanna Sundqvist har
själv inte fått tydlig information om de olika utbytena. Detta ska Hanna kolla upp.
4.8 PR
--4.9 Sekreterare
Första mötet för sektionsstyrelsen VT20 är tisdagen den 21/1.
4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Håll utkik på våra sociala medier och stöd vår bössa till musikhjälpen – sex är inte ett vapen. Kan hända att
sektionsstyrelsen ska göra lite spännande saker ifall vi når en viss summa. Bland annat bada i Trädgårdsföreningens
fontän.
8. Mötets avslutande
Anna Adlercreutz avslutade mötet.

