Sektionsmöte
Dag: tisdag 3/11 2015
Tid: 17.15
Plats: Björken
Närvarande: Jenny Lindström, Anton Lönngren, Mimmi Johansson, Åsa Sleman, Ronja Selander, Janni Tufvesson,
Sofia Edström, Rebecca Hilcz, Charlotta Johansson
1. Mötets öppnande
___Sekreterare Jenny Lindström___ öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja ___Anton Lönngren___ till mötets justerare
BESLUT
Att välja ___Anton Lönngren___
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT
Att ___godkänna___ dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 Utbildningsbevakning
Programråd idag: Alla terminers kursrepresentanter utom T1 och T6 närvarande. Studenterna är positiva till
rekryteringen av amanuenser. Lärarna uttryckte önskemål om att få information om kommande lunchföreläsningar och
andra aktiviteter. Denna information kan vi maila till en person som är ansvarig för lärarlagets veckobrev. Externt
ansvarig kommer sköta detta. Studenterna kan fråga sina handledare på VFU om de har handledarutbildning. Om hen
inte har det bör detta nämnas i utvärderingen efter VFU, KURT, då det påverkar kvaliteten på VFU-placeringen. Det
uppkom ett förslag på föreläsare under Musikhjälpen, nämligen läkare Malin Emgard som arbetar i Nepal delar av året
och var där under jordbävningen.
Mimmi Johansson kommer i egenskap av utbildningsbevakare att under 2016 delta på en yrkesmässa i Stockholm som
arrangeras av Linköpings Universitet och Sjuksköterskeföreningen.
Extraordinär sjuksköterskestudent ska snart utses. Utbildningsbevakare kommer maila ut information om detta till
studenterna och även utse vinnare.
4.1.1 Kursrepresentanter
Nu finns kursrepresentanter från T1.
T5 hade synpunkter om sina VFU-placeringar och sina handledare till uppsatsen.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Anmälan till deltagande under vårterminens Nolle-P är öppen. Preliminärt datum för fadderutbildning 1 är den 6/12.
Datum för fadderutbildning 2 finns inte ännu.
Vilken tid bussen avgår mot Österrike i för skidresan i januari är inte bestämt. Vi kommer att anpassa tiden så att alla
medresande kan göra eventuella examinationer.
4.3 SSKål
Frånvarande.
4.4 Arbetsmiljö
AMO skickade ett massmail till studenterna där hon bad om synpunkter på miljön och har fått gott gensvar. Skulle vilja
ha ett formulär på hemsidan där studenter snabbt och enkelt kan skicka in sina synpunkter och klagomål. PR fixar detta.

4.5 FUM
Sista dagen för att söka posten som FUM-ledamot är idag. Arbetet med att nominera en person kommer ske under
veckan och skötas av FUM-ledamöterna.
4.6 Externt ansvarig
Kommer att återigen påminna studenterna om att söka till att bli amanuens.
Pillerpodden kommer och gästföreläser torsdag den 12/11. PR gör ett evenemang för detta. Externt ansvarig bjuder in
andra sektioner att delta och uppmuntrar till att dela evenemanget på sina facebooksidor.
Enligt Niclas Olsson i Consensus kan och bör vi ta betalt av företag som vill komma till campus och marknadsföra sig.
Vi bör också få någon slags spons i utbyte för att låta regionen och andra organisationer marknadsföra sig genom oss.
Consensus vill ta fram en gemensam riktlinje för PR och ersättning.
All bokning av kårhusen ska gå genom Kårservice.
4.7 Internationellt ansvarig
Utbytesstudenterna har rest hem och utvärdering och utveckling av mottagningen pågår nu där deras åsikter är
betydande för arbetet. Mail har gått ut till studenterna för att anmäla sig till att vara fadder för inkommande studenter
nästa termin.
4.8 PR
Inget nytt att ta upp.
4.9 Sekreterare
Från och med dagens möte kommer alla höstterminens styrelsemöten äga rum i Björken.
Stormötet den 24/11 äger rum kl 17.15 i Digitalis.
4.10 Kassör
Frånvarande.
4.11 Vice ordförande
Frånvarande.
4.12 Ordförande
Frånvarande.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
Planering inför Musikhjälpen pågår tillsammans med Sskål.
Sektionströjorna är inlämnade för tryck på Marknadsbyrån.
Boomboxen finns i ett exemplar i Linköping. Anton Lönngren kommer att titta på denna och se om det är något som
skulle passa för oss.
7. Övriga frågor
Anton Lönngren lyfter frågan om hur vårt medlemskap i LiU Store gynnar oss och om det är något vi vill fortsätta delta
i. Sektionen vill ha mer information om kostnad och fördelar innan vi tar ett beslut. Anton reder ut frågan med berörda
parter.
8. Mötets avslutande
___Sekreterare Jenny Lindström___ avslutar mötet

____________________________________

___________________________________

Vid protokollet sekreterare Jenny Lindström

Justerare

____________________________________
Ordförande Alice Lundgren Larsson

