
 

 

 

 

Sektionsmöte 
Dag: Tisdag 1 september 2020, möte nr 2 

Tid: 17:15-19:30 

Plats: Rönnen 

Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Lydia Toft, Mikaela Skatteboe, Elin Åberg, 

Natalie Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Emma Hilmersson, 

Maja Swartz, Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson 

 1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja Isabella Zackrisson till mötets justerare   

BESLUT Välja Isabella Zackrisson 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

• Förslag för SSKÅL- och sektionshäng, Ifti och Mikaela tar på sig 

• Pub på HG för insamling till musikhjälpen, förmodlingen 16 dec, insamling mellan 14-20 december 

• Ambulansen oklart om den går att hålla, förhoppningsvis svar nästa möte 

• SSKräcken lär bli av 30 oktober, maxgräns 112 personer, T6 prioriterade 

• Välgörenhetsmärke för kvinna till kvinna på gång. 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

• Utvärdering av nolle-p: Vi är nöjda med vår medverkan, synd att sektionssittning inte blev av 

• Pengar finns över eftersom den inte blev av 

• Till nästa nolle-p bättre info om vad som får läggas ut på sociala medier om nollan och arrangörer 

4.3 Utbildningsbevakare 

• Senaste programrådet handlade mycket kring att ISS3 som brukar ligga i december nu ligger i 

januari, vilket bekymrar många studenter. Ledningen står fast vid att det är för studenternas skull den 

är flyttad. Frågan ska även tas upp med Consensus 

• Nästa möte ska diskussionen kring iss3 fortsätta. Ev ska studenthälsan kopplas in specifikt för t3-

studenter 

• Förslag om att enkäter ska skickas ut till studenter om när tentor är optimalt, innan eller efter jul 

• Fika för kursrepresentanter för att locka fler att bli samt informera  

• T4:s fältstudiedagar inställda då specialistprogrammen prioriteras 

• Utbildningen planeras ändras nästa höst, ev mer VFU i senare terminer, Hela kandidaten i t5 etc 

• Problematik kring hur programledningen bemöter både studenter och oss som representerar 

sektionen. Fortsätter det kan det bli aktuellt att ta upp med dekanus 

4.4 Arbetsmiljö 

• Möte med CAMO: Våren 2018 skickades en enkät ut om de centrala problemen som finns kring 

arbetsmiljön på SSK. 60% av de besvarade hade någon gång övervägt att hoppa av programmet 

kopplat till stress och arbetsmiljö, ångest, känner sig otillräckliga.  

• Vi diskuterar vilken roll PBL har i detta, att man aldrig känner att det man gjort är tillräckligt. 

• Därav mer fokus på T3 samt T1 som får inte samma studiesociala förutsättningar som vanligt r/t 

pandemin, vilket riskerar ensamhet etc. 



 

 

• AMO- vecka eller en dag i månaden med föreläsningar etc på gång 

4.5 FUM 

• Maria skickar iväg mejl om när första mötet blir 

4.6 Näringslivsansvarig 

• Ovvar och väskor beställda, lite struligt med betalningen 

• Många i T1 blev medlemmar i consensus 

• Nästa projekt blir att börja planera karriärskvällen, dock fortfarande oklart om det blir distans eller ej 

• Bokbytardagen hann inte bli av under nolle-p. Blir svårt att locka folk till skolan med tanke på 

situationen, många verkar även ha hittat till facebook-grupper där litteratur säljs. 

• Externa kontakter ska marknadsföras 

4.7 Internationellt ansvarig 

• Framtida projekt är att diskutera med andra IA hur situationen ser ut och kommer se ut under 

verksamhetsåret. Hålla igång med kontakter 

• Alla utbyten under HT20 inställda, beslut ej tagits om VT21 

• Vid spons: Vad kan vi ge tillbaka? Ex reklam på sociala medier, loggor på väskor etc förslagsvis 

vårdförbundet, vårdväskan, medeasy eller liknande 

4.8 PR Media 

• Hemsidan är dyr och komplicerad. Till nästa verksamhetsår aktuellt att byta 

4.9 Sekreterare 

• Haft mailkontakt med Titti kring hur förbättra studiesituationen vid distanslägen, även många 

studenter som hört av sig och är frustrerade kring iss3.  Förslag på ex planeringscheman och annan 

hjälp på studenthälsan, terminsvis. Vi från sektionen ska bli bättre på att uppmuntra studenter att 

faktiskt ta del av studenthälsans hjälpmedel och föreläsningar. Även en enkät från AMO kommer 

skickas ut. 

• Be Titti återkomma om de största problemen kring iss3, vad som gör studenter ledsna och 

frustrerade. 

• Påminnelse sista dagen innan dagordning skickas ut så att alla poster kommer ihåg att skriva 

 

4.10 Kassör 

• Äskningsmall saknar motiveringsmöjligheter, vi ger Parmida tillåtelse att ändra och lägga till det 

• Alltid dubbelkolla med Kassör innan man gör en beställning/inköp 

• Förslag: Pengarna som blev kvar från sektionssittningen kan användas för att beställa extra väskor 

för att styckpriset blir lägre. Oklart hur mycket vi hade tjänat på det. Alternativet är att hålla en 

sittning för ettan, eller något alternativt. Diskussionen återupptas när vi har mer info kring 

alternativen 

• Vi ska bli bättre på att hela tiden få ett billigare alternativ vid inköp, då det är medlemmarnas pengar 

det handlar om 

4.11 Vice ordförande 

• Aktivitetsdagarna fortsätter till hösten 

• Elin skulle kunna hålla en yoga-lektion någon gång under hösten 

• Istället för att ha en bestämd dag så är ett förslag att rotera mellan dagar, för att fler ska kunna vara 
med. 

• Andra förslag på aktiviteter: fotboll, brännboll etc. Fokusgruppen tar tag i detta 

4.12 Ordförande 

• Sskållhett- vill vi ha ansvar över detta? Skicka ut förfrågan om intresse på fb/mejl etc, sedan ta 

ställning. 

• Sektionsförrådet: Rensa ut innan 13/9 och sedan ev dela upp kvarvarande saker i privata förråd innan 

vi hittar något nytt. 

• Krånglat lite i överlämningen av firmatecknare.  

 

5. Motioner och äskningar 

• HF: Pynt och dekoration ÄoPoP 503 kr: Äskning GODKÄND.  

• ÖF: Tommy, tyg, smink 2046 kr. BESLUT: Äskning AVSLAGEN.  

 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 



 

 

7. Övriga frågor 

• VFU t3: Kursrepresentater delar ut VFU-platser och låter sina vänner, basgrupp etc välja åt sig 

själva. Oklart om det bara är i termin 3 eller i andra terminer. UB ska prata med förra årets UB om 

detta då det är de som drivit fram beslutet. Eventuellt även med ledningen 

8. Mötets avslutande 

Linus Behrenfeldt avslutade mötet 

 

 

 

Natalie Vårdstedt, Sekreterare, 2020-09-01 

Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-09-01 

Justerare: Isabella Zackrisson, 2020-09-04 
 

 

Motivering avslagen äskning 

 
Sektionen avslår äskning då den  

1. Inte är korrekt utformad (max 1 kvitto/äskning).  

2. Då det inte framgår om de kommer att lämna solglasögonen och Tommy till kommande ÖF. 

3. Det finns inte budget för hela summan på 2046 kronor.  


