Sektionsmöte
Dag: tisdag 5 Maj 2020
Tid: 17.15-18.10
Plats: Zoom
Närvarande: Hanna Kihlberg, Filippa Furman, Anna Adlercreutz, Andreas Alander, Stina Josefsson, Hanna
Hardebring, David Pettersson, Hanna Sundqvist, Karolina Kjellin, Johanna Broman, Beatrice Huhta, Katja Magnusson,
Hanna Spångberg, Hanna Olander, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Parmida Nikkhah Svens, Gustav Thornell,
Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Felicia Östman, Natalie Vårdstedt, Emma Hilmersson, Rima Patel, Ifti Alam
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Anna Adlercreutz till mötets justerare
BESLUT
Välja Anna
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Tyvärr blev Akuten inställd till följd av Covid-19.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Information gällande FUB1 och FUB2:
- FUB1, det finns ett kursrum där FUB1 görs digitalt, kursrummet är öppet till den 17e maj. Mer information om
detta kommer från huvudfaddrarna.
- FUB2, kommer enligt rekommendation högre upp att ske i augusti innan nolle-p startar.
4.3 Utbildningsbevakare
Årets inspiratör för sjuksköterskeprogrammet Linköping har blivit utsedd, priset gick till Ann-Christin ”Titti” Josefsson.
Vi har fått in massor med nomineringar till extraordinär sjuksköterskestudent, sista dagen att nominera är 6/5 så in på
våra sociala medier för att hitta länken och nominera någon.
4.4 Arbetsmiljö
Beatrice ska på AMO-möte den 6/5.
Distansläget vi befinner oss i för tillfället kommer att hålla i sig hela terminen ut.
Öppettiderna för campus har ändrats och blivit mer restriktiva.
Man ska få ta del av föreläsningsmaterial för alla föreläsningar även de som blivit inställda. Har man inte fått det ta
kontakt med kursansvariga så det läggs upp i erat kursrum.
4.5 FUM
Våra FUM ledamot Anna, Karolina, Johanna och David ska på FUM-möte den 7/5.

4.6 Näringslivsansvarig
--4.7 Internationellt ansvarig
Alla utbyten under höstterminen 2020 är inställda, detta innebär att de som skulle åkt ifrån termin 5 i höst inte får åka på
utbyte.
4.8 PR
--4.9 Sekreterare
Slutgiltig kallelse till vårstormötet kommer att skickas ut den 5/5. Håll koll i eran mejl detta vill ni inte missa!
4.10 Kassör
--4.11 Vice ordförande
--4.12 Ordförande
Ordförande Hanna Hardebring har varit på sektionsordförande möte där togs det bland annat upp att LiU har fått in
klagomål gällande at stora grupper studenter har samlats. Detta är något Consensus kommer att ta tag i och ta fram
information hur man ska förhålla sig till i den rådande situationen.
5. Motioner och äskningar
5.1 äskning från ÖF
Äskning från ÖF har kommit in för utklädande, äskningen godkänns.
Men det som använts relaterat till utklädande ska lämnas i skåpet för ÖF för att kunna återanvändas kommande
terminer.
5.2 äskning från ÖF
Äskning från ÖF har kommit in för skorna som använts, äskningen godkänds ej.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
--7. Övriga frågor
--8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

