Sektionsmöte
Dag: Tisdag 29 September nmr 4
Tid: 17:15- 18:30
Plats: Rönnen
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Mikaela Skatteboe, Elin Åberg, Natalie
Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Maja Swartz,
Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Felicia till mötets justerare
BESLUT Välja Felicia
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
SSkräcken äger rum 30 oktober. T6-studenter har förköp
4.2 Studiesocialt ansvariga
Nytt HF är utsett, presenteras på våra sociala medier
4.3 Utbildningsbevakare
Consensus söker studentrepresentanter
4.4 Arbetsmiljö
-4.5 FUM
Återkoppling från första FUM-mötet:
● Medfak-resan blir inte av. Framför allt för att Consensus inte känner att vi som medicinsk
fakultet kan stå bakom en sådan resa mitt under en pandemi. Nu sökes förslag för att
ersätta resan, både för det studiesociala men även för att vissa sektioner riskerar att förlora
medlemmar pga detta.
● Projektledare för CARMA sökes
4.6 Näringslivsansvarig
-4.7 Internationellt ansvarig
Har börjat söka spons till våra aktivitetsdagar

4.8 PR Media
Har startat upp en kalender på sociala medier för evenemang och aktiviteter kopplade till SSK
4.9 Sekreterare
-4.10 Kassör
-4.11 Vice ordförande
Karriärkvällen flyttad till 14 oktober och hålls fortfarande på zoom
4.12 Ordförande
Vi planerar att anordna räknestugor för läkemedelsberäkning till våren. Vi återupptar diskussionen i
början på nästa termin. Eventuellt anordnas även en redan den här terminen.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
Återkoppling från studievägledare Titti om ISS3 och vad som är huvudproblemen kring denna
omtalade tenta. Sammanfattningsvis kan man säga att många studenter inte upplever sig få de
förutsättningar som krävs. Många känner missnöje över bristande återkoppling och att det stöd som
erbjuds efter 2 misslyckade tentor inte gör någon skillnad. Dessutom har tentan väldigt dåligt rykte
redan tidigt på programmet vilket skapar stress.
7. Övriga frågor
-8. Mötets avslutande

Natalie Vårdstedt, Sekreterare, 2020-09-29
Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-10-04
Felicia Östman, Vice ordförande, 2020-10-06

