Sektionsmöte
Dag: tisdag 21 April 2020
Tid: 17.15-20.15
Plats: Zoom
Närvarande: Hanna Olander, Beatrice Huhta, Hanna Hardebring, Stina Josefsson, Andreas Alander, Anna Adlercreutz,
David Pettersson, Sandra Alsö, Klara Östlund, Johanna Broman, Hanna Kihlberg
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring 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
Studiesocialt ansvariga försöker ta reda på hur det blir och vad som händer med FUB1 och FUB2, mer information
kommer så fort de vet mera.
4.3 Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakarna har varit på programråd. Under detta möte har de utsett årets inspiratör som avslöjas den 5/5.
Håll koll i eran mejl för att nominera en extraordinär sjuksköterskestudent.
4.4 Arbetsmiljö
Beatrice tillsammans med de andra arbetsmiljöombuden på MedFak försöker på distans arbeta för bättre arbetsmiljö.
Bland annat har de gjort följande som finns att hitta på sektionens Facebooksida:
- En lista med tips på hur man kan klara studierna på distans
- Ett quiz du kan delta i med chans att vinna presentkort på Foodora.
4.5 FUM
FUM var på möte den 16/4.
- Några av posterna för nya Consensusstyrelsen valdes in, resterande är framflyttade till nästa FUM möte- Valborgsmässoafton firandet i Trädgårdsföreningen är inställd till följd av den rådande situationen världen
över.
4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
--4.8 PR

--4.9 Sekreterare
--4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
Varmt välkomna på vårstormöte den 13/5 klockan 18.15. Det sker via Zoom och kallelse kommer på mejl inom kort.
5. Motioner och äskningar
Äskning från HF har kommit in, vi godkänner äskningen.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
Resterande aktivitetstorsdagar denna vår är tyvärr inställda p.g.a. covid-19.
8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

