Sektionsmöte
Dag: tisdag 17 Mars 2020
Tid: 17.15-18.45
Plats: Rönnen
Närvarande: Hanna Sundqvist, Beatrice Huhta, Tove Sahl Paavo, Klara Östlund, Andreas Alander, Hanna Kihlberg,
Hanna Hardebring, Karolina Kjellin, Klara Östlund, Anna Adlercreutz, Filippa Furman, Hanna Olander, Sandra Alsö,
David Pettersson, Sandra Alsö, Hanna Spångberg, Stina Josefsson
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Tove Sahl Paavo till mötets justerare
BESLUT
Välja Tove
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
Studiesocialt ansvariga har startat upp nya HF till höstens mottagning.
Studiesocialt ansvariga ska starta upp överfadderiet.
4.3 Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakare Katja var på programråd:
- Planering av tenta och omtenta; tentor får inte ligga samtidigt men kan ligga samma dag. Det är inte önskvärt
att dem ligger samma dag men tentorna måste ligga under en viss period för att hinnas med att rättas innan
terminsstart. Vilket är för att man ska hinna börja terminen utan att veta om man blivit godkänd eller inte.
Detta är anledningen till att tentorna ibland ligger väldigt tätt inpå varandra.
Omtentorna ligger långt fram i tiden eftersom det första omtentatillfället är när nästa ordinarie tentatillfälle är.
Programmet vill inte lägga in en omtenta för tidigt in på terminen, därför att studenter ska hinna hämta in
kunskap. Det har tidigare funnits fler omtentatillfällen men resultatet har varit oförändrat.
- Studenthälsan förändras så den ska vara mer likvärdigt studenthälsan på campus Valla, det vill säga fler olika
professioner på olika dagar i veckan.
- Man planerar att göra om programmet, men det kommer tidigast att ske våren 2022 eftersom det tar tid att
skriva om kursplaner. Gäller främst att flytta VFU-perioder och förlägga hela examensarbetet i T5.
- Nya VFU-systemet verkar fungera bra, det har varit mindre frågor till ledningen än tidigare gällande VFU.
- VFU:n i T4 kunde inte bli uppdelad (så man fick halva tiden kommunal och andra hälften inom Regionen) då
Regionen sa nej för att lärandet ska bli så bra som möjligt.
- Om man under sin VFU i T4 inte lär sig det man förväntar sig och upplever att man bara sitter av tiden ska
man mejla Åsa Ernersson.
Programutskott:
- Zoom ska laddas ned.
- Vissa moment är inställda för att man ska kunna fokusera på sitt arbete, inte just alltid p.g.a. coronaviruset.

-

Ingen vet riktigt vad som händer med situationen just nu, därför är det viktigt att ha överseende.

4.4 Arbetsmiljö
--4.5 FUM
Våra FUM representanter var på möte torsdagen den 12/3
- Uppmanar folk att söka consensusstyrelse
- Man kan hamna i fängelse om man anordnar ett event för fler än 500 personer.
- Consensus ska försöka prioritera renoveringen på Örat, de ska även försöka komma på en annan lösning för
betalning på Örat då det kostar för varje swisch.
4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
Flera utbytesstudenter har behövt åka hem från sina utbytesstudier till följd av pandemin.
4.8 PR
--4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
--5. Motioner och äskningar
--6. Gamla punkter och föregående protokoll
Vi har tidigare haft en öppen dialog med SSKål gällande deras urvalsprocess för nya festeriet, och ifall man bör ändra
den på något sätt. Detta är något som SSKål inte upplever behövs, vi lägger den ideén på is men skickar vidare till nästa
styrelse att frågan har varit uppe hos både sektionsstyrelsen och SSKål.
7. Övriga frågor
Aktivitetstorsdagar:
- Vi fortsätter som planerat, vi utgår från Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och kommer ta ställing
till frågan varje möte.
- Nästa aktivitetstorsdag är Yoga den 2/4 19-20. Mer info kommer på våra sociala medier.
Glöm inte söka sektionsstyrelsen 20/21, mer info och länk till ansökan finns på vår Facebook. Känner du någon som du
tror skulle passa till någon av våra poster finns även en länk till att nominera någon.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

