
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 5/10 2021 

Tid: 17.15 - 18.01 

Plats: Papaver 

Närvarande: Afrodite Johansdotter, Alva Helber, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa 

Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt, 

Malin Karlsson, Ted Sivertsson, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Afrodite Johansdotter öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Victoria Appelqvist Landin som justerare 

BESLUT Victoria Appelqvist Landin som justerare 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen 

BESLUT Godkänna dagordningen 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Ingen representant närvarande 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Nya HF är tillsatta. 

Villevalla förfrågat om styrelsen vill delta på ölprovning 12/10, röstning kommer ut i 

Facebookgruppen. 

Förslag på sittning för hela programmet i slutet av verksamhetsåret, styrelsen tycker det låter som 

en bra idé, behöver boka lokal snart. 

4.3 Utbildningsbevakare 

Mentorsträff för T1 planeras på plats, kommer förslag på datum. 

Önskar gamla tentor HEO1 och ME12, kompendier eller annat som kan hjälpa. 

4.4 Arbetsmiljö 

Inte närvarande 



 

 

4.5 FUM 

Sammanfattning av första FUM-mötet, vad Consensus har genomfört senaste tiden. Diskussion 

kring en sponsorpolicy som ska tas fram. Consensus kommer skicka ett utkast på mejl, styrelsen 

kan komma med åsikter som FUM-ledamöter kan framföra nästa FUM-möte.  

4.6 Näringslivsansvarig 

Dekorationer behöver beställas till karriärkvällen nästa vecka. Studiesocialt ansvarig beställer det så 

fort som möjligt. 

Karriärkvällen behöver marknadsföras, PR/Media lägger ut på sociala medier imorgon, mejl ska 

skickas till Titti om att eventuellt skicka ett mejl till termin 5 och 6. Marknadsföra även till termin 4 

men endast på sociala medier.  

4.7 Internationellt ansvarig  

Tre personer har ansökt om utbyte för vårterminen. 

4.8 PR/Media 

4.9 Sekreterare 

4.10 Kassör 

Ordförande och kassör har haft möte med föregående verksamhetsårs kassör, inte helt bestämt hur 

det blir med bidraget till SSKål.  

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

5. Motioner och äskningar 

Röstning om SSKål klädbidrag ska utdelas eller inte. 

Beslut om att utdela klädbidrag till SSKål. 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor 

Diskussion kring omslagsbild, förslag att ta en gruppbild där alla är med. 

8. Mötets avslutande 

Afrodite Johansdotter avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av:  

Victoria Appelkvist Landin 


