
 

 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: Tisdag 13 april 2021 

Tid: 17:15-18:08 

Plats: Zoom 

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

Natalie Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Maja 

Swartz, Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Parmida 

 1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja Maja Swartz till mötets justerare   

BESLUT Välja Maja 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Akuten 2021: Livestream med tävlingar 1 maj. Tema släpps söndag 18/4.  

4.2 Studiesocialt ansvariga 

-- 

4.3 Utbildningsbevakare 

Utmärkt inspiratör utvald: Simon Tidén 

4.4 Arbetsmiljö 

Diskussion kring hur man kan engagera specialistprogrammen. Problemet är att många av 

specialiststudenterna antagligen känner sig färdiga med studentlivet, därav bristande engagemang 

4.5 FUM 

Återkoppling från FUM06 

- Consensus 21/22 invald (några poster vakanta) 

- BMA tar ansvaret över det nya masterprogrammet 

- Många diskussionspunkter fick bordläggas till nästa möte då val-FUM tog lång tid. 

4.6 Näringslivsansvarig 

-- 

4.7 Internationellt ansvarig 

-- 

4.8 PR Media 

Nästan klar med nya hemsidan. Vill att någon kollar igenom och ger input 

4.9 Sekreterare 

Sekreterarsuppleant nästa möte: Amanda W 

4.10 Kassör 

-- 

4.11 Vice ordförande 

Hur kan vi skapa fler förmåner för våra medlemmar? 



 

 

- Ex fattigfrukost bara för SSK (kan bli svårt nu kanske) 

- Fler studentrabatter och andra saker som lockar. Det kostar trots allt ca 300 kr för att vara 

medlem. 

- Ev mer samarbete med SSKål att det ska vara högre krav på att vara medlem för att kunna 

medverka i studiesociala sammanhang. 

4.12 Ordförande 

Genomgång av verksamhetsplan 21/22:  

5. Motioner och äskningar 

- ÖF 477 kr: Tyg och ansiktsfärg. Äskning GODKÄNNS 

- HF: 2099 kr: Tyg till hätta, priser osv till nolle-p. Äskning GODKÄNNS 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor 

- Vårstormöte 11 maj. 
- Extramöte måndag 19/4 17:15 för att välja nya styrelsen. Amanda W och Rima 

sammanfattar lite kring ansökningarna inför detta. 
- Workshopen 29/4 med Universitetet och Consensus kommer krocka utbildningsutskottet, 

därav kommer UB ej medverka. 

- HF skulle vilja ha en “get together” med Snapsarna med lekar osv utomhus. Bör vi ta 

ställning till detta om vi kan stå bakom eller är det irrelevant för oss som sektion? 

Diskussionen landar i att vi som sektion kan inte stå bakom detta då det kommer överstiga 

de 8 åtta personer som restriktionerna tillåter. Vi kan samtidigt inte bestämma vad andra gör 

på sin fritid. HF-tröjor, ovvar osv bör inte förekomma då det signalerar att det är en aktivitet 

kopplat till sektionen och programmet. 

8. Mötets avslutande 

Linus Behrenfeldt avslutar mötet. 

 

Ordförande: Linus Behrenfeldt 2021-04-13 

Sekreterare: Natalie Vårdstedt 2021-04-18 

Justerare: Maja Swartz 2021-04-26 

 

 


