
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 19/10 2021 

Tid: 17.15 - 18.05 

Plats: Zoom 

Närvarande: Afrodite Johansdotter, Alma Zetterstrand, Alva Helber, Anna Linderholm, Anton 

Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, 

Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt, Lydia Toft, Malin Karlsson, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 
2. Val av justerare 
Förslag att välja Lisa Holmstedt som justerare 
BESLUT Lisa Holmstedt som justerare 
 
3. Godkännande av dagordning 
Förslag att godkänna dagordningen 
BESLUT Godkänna dagordningen 
 
4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 
Förberedelser pågår inför SSKräcken och Schlaget. 
 
4.2 Studiesocialt ansvariga 
Uppstart med nya huvudfadderiet kommer ske snart med lite samarbetsövningar.  
På ambulansen blir det förmodligen arbetstid 17–04, mat kommer att erbjudas till de som arbetar. 
Just nu saknas 6 personer som kan arbeta.  
 
4.3 Utbildningsbevakare 
Mentorsträff ska ske 8/11 kl. 17:15, det verkar finnas ett stort intresse inför den.  
Haft möte inför uppstart av kursrepresentanter i specialistprogrammen inför terminsstart.  

 

4.4 Arbetsmiljö 
AMO-workshop har varit inför AMO-veckan i vår, filmat material från detta kommer så att det kan 

spridas på sektionens sociala medier. 

Haft kontakt med Jenny Drott angående specialistprogrammen. 
 
4.5 FUM 
 
4.6 Näringslivsansvarig 
Karriärkvällen gick bra med ungefär 25 studenter som närvarade, förhoppningar om större 
deltagande till nästa år.  
 
4.7 Internationellt ansvarig 
Snart hålls möte angående hur det blir med utbyten i vår. 
 
4.8 PR Media 



 

 

Förslag att göra ett välgörenhetsmärke, antingen bara sektionsstyrelsen eller i samarbete med SSKål 
eller Consensus. Förslagsvis till musikhjälpen. 
 
4.9 Sekreterare 
 

4.10 Kassör 
Fortfarande oklarheter med banken, de ska kontaktas igen i hopp om att lösa det. 
 
4.11 Vice ordförande 
 
4.12 Ordförande 

Ordförandemöte har varit, finns inget att uppdatera kring ännu men det kommer information om det 
som sas framöver. 
Stormötet för hösten blir av 30 november och ska börja planeras. Ordförande och sekreterare ska ha 
möte angående det. 
Medlemsvecka för Consensus kommer snart att ske och sektionsstyrelsen kan då få hitta på någon 
aktivitet till det.  
 

5. Motioner och äskningar 
 
6. Gamla punkter och föregående protokoll 
 
7. Övriga frågor 
Förslag om att fråga sektionens medlemmar på sociala medier om vilka aktiviteter de hade önskat 

under aktivitetstorsdagar framöver. 

Inget bestämt vad styrelsen ska ha för station på ovveinvigningen än. Förslag på station med såpa 
och presenning med dragkamp.  
Vårdavdelningar som hört av sig får gärna vara med till nästa karriärkväll. En möjlighet för dem att 

kunna informera studenter om lediga tjänster och även sommarjobb.  

Gamla SA skickat meddelande angående att samarbetet inte fungerat mellan sektionsstyrelsen och 

SSKål. Ordförande föreslår tillsammans med styrelsens kassör att bjuda in till ett möte med SSKåls 

ordförande samt kassör. 

 
8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet. 
 
Protokoll granskat av: Lisa Holmstedt 
 


