Sektionsmöte
Dag: tisdag 24/5 2022
Tid: 17.19 – 17.51
Plats: Digitalis
Närvarande: Afrodite Johansdotter, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet
Hegenbart, Emma Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt,
Lydia Toft, Malin Karlsson, Ted Sivertsson, Victoria Appelqvist Landin, Emma Johansson, Julia de
Luca, Ebba Lindström, Maja Taengh, Irma Stenvall, Sarah Edlund, Love Broomé, Elin Stare, Ida
Westberg, Ida Billfeldt, Agnes Johansson, Leeloo Hakefjäll, Kajsa Pekkari, Linnea Beun, Solange
Tengzelius, Ellen Sjöbrink.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Lisa Harrysson som justerare
BESLUT Lisa Harrysson som justerare
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
4.2 Studiesocialt ansvariga
Bordsplaceringen är inskickad till Kårhuset Kollektivet inför sittningen 3/6, totalt 88 personer
anmälda. Planeringen inte helt färdig men på gång.
4.3 Utbildningsbevakare
Uppföljningsmöte med Eva, Helén, Tilda, Malin, Titti och Anna angående ISS3. De skulle redovisa
vad de gjort utifrån inkommen feedback. De gav besked att de har planer på förändringar inför nästa
år.
16/6 ska det hållas ett webbinarium för sökande studenter kl. 16-18. Önskas 3-4 personer som kan
svara på frågor från de som sökt. Två personer anmälda hittills, en från Linköping och en från
Norrköping.
4.4 Arbetsmiljö

AMO har varit på programråd. Faddrar behövs från äldre terminer till de nya studenterna. Önskas
någon från sektionen som deltar på kursdialog för att besvara frågor från studenterna. Måste inte
vara någon från sektionen, men någon från en äldre termin.
4.5 FUM
FUM-presidiet är fortfarande vakant. Behöver marknadsföras mer, PR/Media ska dela information
om det.
Sammanfattning av FUM07: Arbetet med kårstuga fortsätter, kåren tittar på hus och har en lista
över kriterier som huset behöver uppfylla angående tillgänglighet och lokalisation. MedFak-resan
planeras, kåren har fått erbjudanden om olika resor men inget bestämdes. Kåren ska ta beslut om det
utanför FUM.
4.6 Näringslivsansvarig
4.7 Internationellt ansvarig
4.8 PR/Media
Haft möte med ett företag om nya tröjor, de skulle ta fram pris på tröjor och tygväskor med logga
och delge en offert.
4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande
Vice har fått förfrågan om att vara med i en stipendiekommité. Stipendierna ska marknadsföras
bättre till nästa år och ansökan ska förtydligas gällande vad som ska bifogas. Gamla vice ordförande
och nya ordförande kommer att sitta med på mötet nästa år i maj.
4.12 Ordförande
Sektionsavtalet brukar årligen uppdateras, i år har inte stora justeringar gjorts då det gjordes stora
förändringar förra året. Marknadsföring av event ska nu göras på svenska och engelska. Dokument
ska framöver även skrivas på engelska för att inkludera fler.
Fakulteten ska betala pengar för alla nyantagna studenter på båda grundprogrammet och nu även
specialistprogrammen för att stötta mottagningen. Detta innebär att även specialistprogrammen ska
få ett nolle-p. Tanken är att de ska erbjudas någonting för att sektionen ska fortsätta få bidraget från
fakulteten. Det får nya sektionsstyrelsen planera hur de vill lägga upp det och typ av aktivitet som
skulle vara passande. Det kommer att bli sektionen som ansvarar för det, inte något fadderi.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Fanbärare är utsedda inför examensceremonin 10 juni, den blir av ungefär kl. 09-12.
Sektionen har haft ett förråd men inget just nu. Styrelsen behöver samla ihop alla saker så att nya
sektionsstyrelsen får tillgång till allt och kan ha sakerna samlade.
Behöver tillsätta en ny studiesocialt ansvarig så fort som möjligt då en person har avsagt sig sitt
uppdrag. Valberedningen kommer att ha ett möte imorgon och återkomma till nya styrelsen.
Avslutning för nuvarande styrelse planeras.

8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av:
Lisa Harrysson, 220531

