Sektionsmöte
Dag: Tisdag 18 Februari 2020
Tid: 17.15 – 18.40
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Kihlberg, Hanna Hardebring, Klara Östlund, Filippa Furman, Hanna Sundqvist, Beatrice Huhta,
Anna Adlercreutz, Stina Josefsson, Hanna Olander, Katja Magnusson, Amanda Westerberg, David Pettersson, Andreas
Alander
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
Kärleksveckan:
- Har gått bra, många personer har gått förbi och deltagit.
- Kärleksakutens föreläsning ställdes tyvärr in p.g.a. sjukdom.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Infokväll gällande HF kommer att ske 25/2. Därefter kommer ansökan att öppna och urvalsprocessen drar igång.
4.3 Utbildningsbevakare
--4.4 Arbetsmiljö
Campus är stängt mellan kl. 22–06 p.g.a. obehöriga har övernattat i lokalerna.
Onsdagen den 26/2 kommer studenthälsan att hålla en föreläsning om att identifiera stress utifrån våra behov och
Mindfulness som verktyg. Det bjuds på pizza och dryck. Finns ett evenemang på Facebook som heter ”AMO-dag 26
februari”.
4.5 FUM
FUM ledamöter har varit på FUM möte 13/2. Där diskuterades det bland annat följande:
- Det har gjorts ändringar i mottagningspolicyn; procenthalten på alkoholdrycker som är tillåtna höjs från 5% –
5,2%
- Information om LiU i mottagningshäftet tas bort till kommande mottagning.
- Livslust för arbetsmiljö är en viktig enkät för att få en överblick och insyn i studenternas psykiska hälsa. Håll
utkik i mejlen när den kommer senare under vårterminen och svara.
- Örat behöver folk för att hålla caféet rullande.
- Håll utkik i mejlen om du vill nominera en fantastisk pedagog eller praktikplats.
- FUM ledamöter fick sitta i små grupper och diskutera vad man tycker Consensus ska fokusera på nästa år. DÅ
lyftes olika VFU-frågor, och att bemötande och väntetiderna på studenthälsan måste förbättras.

4.6 Näringslivsansvarig
Näringslivsansvarig Klara har sålt ovvar till T1.
4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR
--4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
Då ordförande Hanna var sjuk var FUM Anna på ordförandemöte den 6/2:
- Där lyftes bland annat frågor som att basgruppshandledaren inte är med lika mycket under basgrupperna längre
och att det borde finnas mer tentatillfällen.
5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
Sjuksköterskesektionen har lyft frågan hur man skulle kunna utveckla urvalsprocessen till SSKål. SSKål är medvetna
om och underlättade om detta och håller diskussioner på sitt håll.
7. Övriga frågor
Vi har börjat planera vårens räknestugor inför LÄK2 och LÄK3, håll koll på sjuksköterskesektionens sociala medier för
datum.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

