Sektionsmöte
Dag: 27 Oktober 2020
Tid: 17:15-18:05
Plats: Zoom
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Rima Patel, Natalie Vårdstedt, William Wennerström, Isabella Zackrisson,
Ifti Alam, Emma Hilmersson, Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Parmida Nikkah Svens.
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Ifti till mötets justerare
BESLUT Välja Ifti
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Ambulansen blir inställd igen pga nya restriktioner. Förhoppningsvis kan den utföras i en annan form
4.2 Studiesocialt ansvariga
Ovve-invigningen äger rum lördag 7 november. Sektionen kommer att bidra med mat, alkoholfri dryck och
några stationer. Förutom Amanda M medverkar Parmida, Rima och Ifti.
Nya ÖF har startats upp.
4.3 Utbildningsbevakare
Titti efterfrågar äldrestudenter som klarat ISS3 som vill vara med som stöd i fokusgrupper som ska arbeta för
att förbättra ryktet på denna omtalade tenta. Medverkande studenter får gärna ha skrivit ISS3 mer en än gång,
dvs inte ha klarat tentan på första försöket, för att kunna berätta utifrån det perspektivet.
Utbildningsbevakarna har en idé om en tävling under kärleksveckan kopplat till jämlik vård med fokus på
sexualitet, hudfärg etc. Exempelvis skulle ett pris kunna vara sjuksköterskeklocka med pride-motiv.
UB har gjort en enkät till studenter om hur förberedd man känner sig att komma ut i arbetslivet kopplat till
jämlik vård. Det finns även planer på att anordna inspirationsföreläsningar om jämlik vård samt använda
sektionens sociala medier för att promota ex hemsidor, poddar etc för att främja ett fortsatt lärande om
jämlikhet.
4.4 Arbetsmiljö
-4.5 FUM
På FUM-mötet denna vecka kommer följande tas upp. Deltidsposten CARMA-projektledare är vakant och
måste tillsättas. CARMA-projektledaren planerar och genomför CARMA, innebär bla rekrytering av
projektgrupp och kontakten med deltagande parter. Ev finns en kandidat som FUM-posterna kan prata med.
Återkommer nästa möte hur det har gått.
4.6 Näringslivsansvarig
-4.7 Internationellt ansvarig
-4.8 PR Media

Påminnelse om att meddela om viktiga datum som ska in i kalendern.
4.9 Sekreterare
-4.10 Kassör
Har varit i kontakt med banken och fått komplettering för att få tillgång till sektionskontot, förhoppningsvis
får vi det snart.
4.11 Vice ordförande
-4.12 Ordförande
Det var tänkt att vi skulle utvärdera våra roller detta möte, men pga hög frånvaro skjuter vi fram det till nästa
möte.
Stormöte 30/11. Just nu planeras det vara i Berzelius men skulle det komma nya restriktioner får vi ta
ställning till det. Vice, Ordförande och sekreterare har möte denna vecka och återkommer med närmare
instruktioner om ev rösträknare, sända på zoom etc.
5. Motioner och äskningar
-6. Gamla punkter och föregående protokoll
-7. Övriga frågor
Räknestuga 2 november i Antracit. Grannsalen är bokad ifall det skulle komma för många.
Det är dags att börja spåna lite på vad vi vill ha med i adventskalendern och ta med sig det till nästa möte.
Samma gäller om vi vill ordna något speciellt till musikhjälpen. Amanda M och W samt Rima kan tänka sig
att starta upp en fokusgrupp.
SSKÅL- och sektionsträff: Förslag 13 november, ev hade dock Sskål gyckel då men skulle försöka lösa det.
Fortsättning nästa möte.
8. Mötets avslutande

Natalie Vårdstedt, sekreterare, 2020-10-28
Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-11-02
Justerare: Ifti Alam, Fum-ledamot, 2020-10-27

