
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 29/3 2022 

Tid: 17.15 – 18.31 

Plats: Digitalis 

Närvarande: Anna Linderholm, Cajsa Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Hanna 

Nerell, Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt, Lydia Toft, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

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 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Just nu pågår uppstart av nya överfadderiet. Kontakt och stöd till nya huvudfadderiet. Sittning blir 

av 3 juni. Sjukhuskampen blir av 7 april, ska marknadsföras mer inför nästa vecka. 

4.3 Utbildningsbevakare 

Årets VFU-plats och pedagog har utsetts, LAH i Motala och Sebastian Geijer. Nominering för årets 

inspiratör stängde igår, ingen har utsetts än. Extraordinär sjuksköterskestudent ska snart kunna 

nomineras. Nästa vecka är utbildningsveckan som tagits fram tillsammans med utbildingsutskottet, 

det mesta sker digitalt.  

4.4 Arbetsmiljö 

Bowlingen med Medicinska föreningen blev lyckad, 38 personer deltog. 

4.5 FUM 

Nästa FUM är samtidigt som sektionsmötet, sektionsmötet planeras istället till onsdag 13 april.  

Val-FUM har varit och de poster som är tillsatta finns utlagt på sociala medier.  

4.6 Näringslivsansvarig 



 

 

4.7 Internationellt ansvarig 

4.8 PR/Media 

Intervjuer till nya sektionsstyrelsen började igår och har gått bra, fortsätter onsdag och torsdag. 

Förslag inkommit från studenter på programmet att sektionsstyrelsen ska hjälpa till att ordna en 

klädbytardag.  

4.9 Sekreterare 

Det är dags att börja planera vårstormötet som blir av den 10 maj.  

 

4.10 Kassör 

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

Avstämningssamtal har inte blivit av den här terminen då det inte känts som att det funnits ett behov 

av det. Fråga från ordförande till övriga närvarande poster om hur arbetsbelastningen varit, 

diskussion kring om den varit på en rimlig nivå eller inte för att stämma av.  

Påminnelse om att uppdatera testamentet för sin post inför överlämningen till nya styrelsen. Datum, 

tid och plats beslutas av varje styrelsemedlem. 

5. Motioner och äskningar 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor  

Studievägledare Titti har en förfrågan om sektionen kan stötta nya studenter som har svårigheter att 

komma in i universitetsstudier. En introduktion på fredagen innan mottagningen i höst. Förslagsvis 

en träff om hur studenter kan förbereda sig och vad de kan läsa på inför studiestart. Förslag att 

sektionsstyrelsen kan förbereda ett dokument med vad som kan vara svårt i början av 

universitetsstudier, diskutera ansvar och självstudier. Ett möte blir av den 11 april på Zoom där detta 

förs fram till Titti.  

Ovveinvigning blir av 9 april på Vallamassivet, sektionsstyrelsen ska hålla i en dragkamp. 

Karriärkvällen blir av 6 april, anmälan till denna stänger på fredag.  

Enkät har getts ut om kårhus Örat om det finns förbättringsförslag för puben och cafét, frågan tas 

upp av ordförande om styrelsen har några idéer. Inget konkret framkommer. 

Förslag att någon i sektionsstyrelsen skriver det första inlägget i den nya facebookgruppen för att 

hitta studiekompisar, då det kan vara svårt att ta det första steget. 

Inför resterande intervjuer observeras att vissa poster har få sökande. De personer som sökt dessa 

bör intervjuas för de specifika posterna. 

8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av: Lisa Holmstedt 


