Sektionsmöte
Dag: Söndag 16 augusti 2020, möte nr 1
Tid: 19:30- 20:30
Plats: Zoom
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Lydia Toft, Mikaela Skatteboe, Elin Åberg,
Natalie Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Ifti Alam, Emma Hilmersson, Maja Swartz,
Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby.
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Maria Karlsson till mötets justerare
BESLUT Välja Maria Karlsson
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Ej medverkande
4.2 Studiesocialt ansvariga
Sektionen medverkar under nolle-p i halvgrupp.
• Måndag+ tisdag ca 18:00
• Onsdag+ torsdag ca 11:45. Stadsvandring. Hålla i en lek
• Linus kolla med Titti om vi ska vara med på upprop
• SA fixar lista om vem som tillhör respektive grupp
• Sälja sektionsmärken vid ovveprovning, alt märke gratis vid uppvisande av kvitto för medlemskap i
Consensus
4.3 Utbildningsbevakare
Ta upp med programledningen om tentor som sätts kort efter nyår.
4.4 Arbetsmiljö
4.5 FUM
4.6 Näringslivsansvarig
Bokbytardag/boksäljardag ska planeras tillsammans med vice.
Väskor ska säljas i samband med ovveprovning.
4.7 Internationellt ansvarig
Blir inga utbytesstudenter denna termin, får därför extra sponsansvar.
4.8 PR Media
Ta ny gruppbild på nästa sektionsmöte, 1/9
Omröstning på om hur vi ska lägga upp instagrampresentation, antingen ett inlägg per person eller ett per

post.
4.9 Sekreterare
Rönnen bokat för varje möte fram till v 44
Fikalista läggs ut både i dagordning och separat
4.10 Kassör
Pengar över eftersom sektionssittningen inte blir av. Vi beslutar att dessa skulle ev kunna gå till
aktivitetsdagar och julkalender.
4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
• Tömma sektionsförrådet innan 13/9, William och Amanda ansvar att ta hand om det.
• Måla märkesbacken lär bli först i januari då Örat renoveras
• Boka möte med SSKål ang ändringar i ekonomin
5. Motioner och äskningar
Äskning från HF om 2150 kr för material till nolle-p.
Äskning GODKÄNNS
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Vice och NA ska planera karriärskvällen, oklart dock hur det blir med distans.
Hemsidan bör uppdateras så att alla namn blir rätt.
Vi ska skriva “Sektionen 20/21” men oklart när, då ovvarna inte kommer användas inom snar framtid
8. Mötets avslutande
Linus Behrenfeldt avslutar mötet

Natalie Vårdstedt, Sekreterare
Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-09-01, 21:33
Justerare, Maria Karlsson, 2021-03-16, 08:54

