Sektionsmöte
Dag: tisdag 21 januari 2020
Tid: 17.15 – 19.00
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Kihlberg, Beatrice Huhta, Anna Adlercreutz, Karolina Kjellin, Hanna Olander, Andreas Alander,
Hanna Sundqvist, Hanna Hardebring, Hanna Spångberg, Tove Sahl Paavo, Klara Östlund, David Pettersson, Filippa
Furman, Sandra Alsö, Katja Magnusson, Stina Josefsson
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Hanna Hardebring 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
--4.2 Studiesocialt ansvariga
Nolle-p har dragit igång för våra nya sjuksköterskestudenter, sektionen kommer medverka under följande datum och
välkomna nollan:
- Kulvertorienteringen 23/1
- Boktipset 26/1
- Nollefesten 29/1
- Stadsvandringen 30/1
- Sektionssittningen 31/1
4.3 Utbildningsbevakare
Kursrepresentanter från T4 och T5 behövs.
4.4 Arbetsmiljö
Den 29/1 är det lunchföreläsning om psykisk ohälsa, alla är välkomna och det bjuds på fika.
4.5 FUM
--4.6 Näringslivsansvarig
CARMA är den 12 februari.
4.7 Internationellt ansvarig
Det kommer komma ut information på vår hemsida angående utbyte, vad det innebär, kostnader, vart man kan åka på
utbyte mm. inom kort. Är ni intresserade håll koll på hemsidan och våra sociala medier så uppdaterar vi när
informationen är ute.
4.8 PR
---

4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
Näringslivsansvarig och Vice Ordförande har börjat planera karriärskvällen för T5 och T6, håll koll på våra socila
medier för mer information gällande detta.
4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Gällande våra aktivitetstorsdagar så är vi glada att meddela att dessa fortsätter även i vår. Vår första aktivitet kommer
äga rum den 6/2 och det är killerball som står på schemat. Håll utkik på sociala medier mer information om detta
kommer inom kort.
Från och med nu så kommer våra aktivitetstorsdagar att kosta 15kr att medverka på om man inte är consensusmedlem
och stöttar sjuksköterskesektionen.
Den storslagna fikan som lovades i samband med vår bössa till musikhjälpen kommer att ske under kärleksveckan.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

