Sektionsmöte
Dag: 8/11 2016
Tid: 16.15
Plats: Timjan
Närvarande: Johanna Wallin, Alexander Busk, Agnes Lundblad Karlsson, Håkan Edler, Sofie Hesselgren Roche, Frida
Sjöberg, Julia Lind, Tilda Angelöv, Märta Beckman, Natalie Adebjörk

1.

Mötets öppnande
Johanna öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Natalie till mötets justerare
BESLUT
Att välja Natalie

3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att GODKÄNNA dagordningen
4. Diskussion om läget i styrelsen
-----------------------------------------5. Utskotten berättar vad som är på gång
5.1 Utbildningsbevakning
Programråd igår. Arbetsgrupp som jobbar med fördelningen av VFU platser, många studenter tycker att
fördelningen är orättvis. Consensus vill ha in T1 åsikter om IPL. Nästa vecka ska utbildningsbevakarna på
möte med Eva Uebel.
5.1.1 Kursrepresentanter
5.2 Studiesocialt ansvariga
Medfak-games gick bra- Bra respons.
HF är igång med nolle-p planeringen.
Skidreseplaneringen går bra.
5.3 SSKål
Snack om att göra något med andra sektioner på medfak.
Johanna vidare tar kontakt.
5.4 Arbetsmiljö
----5.5 FUM
Pub-örat är en pubgrupp och vi kan anordna en pub med dem om vi önskar/har tid.
Natalie och Matilda försöker komma på ett tema till en pub som vi gör ihop med örat.
CARMA blir 8/2-17, Agnes är bollplank för CARMA från oss.
Den 30/11 är det FUM-möte.

Det ska komma ut en organisationskarta till Nolle-p för att förklara vad sektionerna och Consensus gör.

5.6 Externt ansvarig
Det kommer bli pluggstuga i medicinsk vetenskap.
Gästföreläsningen om UNG CANCER har varit, tyvärr var det lite dålig uppslutning. Utvärderar varför.
5.7 Internationellt ansvarig
Man kommer snart kunna anmäla sig till informationskvällen för utlandsstudier.
5.8 PR
Man skulle kunna skicka ut ett brev/kalender till medlemmarna varje månad där man informerar om kul saker som
händer under månaden.
5.9 Sekreterare
-------5.10 Kassör

5.11 Vice ordförande
-------5.12 Ordförande
Skugga en student- för framtida studenter
6. Motioner och äskningar
---------------7. Gamla punkter och föregående protokoll
8. Övriga frågor
Vi lägger in ett extra mötet nästa måndag 14/11. 16:15.
9. Mötets avslutande
Johanna avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Julia Lind

Justerare Natalie Adebjörk

____________________________________
Ordförande Johanna Widerdal

