
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: Tisdag 15 september 2020 nmr 3 

Tid: 17:15- 18:05 

Plats: Rönnen 

Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Lydia Toft, Natalie Vårdstedt, 

William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Maja Swartz, Gustav Thornell, 

Amanda Westerberg.  

 1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja William Wennerström till mötets justerare   

BESLUT Välja William Wennerström 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Ej närvarande. 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Infokväll fadder/huvudfadder 16/9. 

Diskussion kring om sektionssittning ska bli av eller ej. Höra med HF hur de har tänkt med sin 

finsittning. Ett annat alternativ är att ha sittningen i början på nästa termin. Till nästa gång kolla upp 

lokaler som passar till respektive alternativ. 

4.3 Utbildningsbevakare 

Specialistprogrammen har inga kursrepresentanter, vilket blir vårt ansvar att hitta.  

4.4 Arbetsmiljö 

AMO-vecka blir svårt att få ihop pga programmen har olika vfu-perioder, därav bättre med en 

AMO-dag i månaden. Ska tas upp mer nästa AMO-möte. Nästa möte kan ej medverka pga amo-

utbildning, Amanda Westerberg blir fikaansvarig istället. 

4.5 FUM 



 

 

Första FUM-mötet blir torsdag 24/9 

4.6 Näringslivsansvarig 

Ovvar lämnade till nollan idag, saknades dock en i S 

4.7 Internationellt ansvarig 

-- 

4.8 PR Media 

Nyhetsbrev? Vi tänker att få kommer läsa dessa mail och tänker att vi håller oss till kalender på 

hemsidan och Instagram. 

4.9 Sekreterare 

Ej fått svar från Studievägledare Titti kring ISS3. 

4.10 Kassör 

-- 

4.11 Vice ordförande 

Karriärskväll infor t5 t6: Frågade på Instagram om vad som efterfrågades. Kommer genomföras via 

zoom 29 september 17:00. Vårdförbundet medverkar också. 

4.12 Ordförande 

Universitetsledningen och rektor nöjda med hur mottagningen varit. Vi ska kolla på consensus 

verksamhetsplan. Sektionsavtal: Ska skrivas under av ordförande, AMO, en SA och en UB, ska 

göras under kontorstid på consensus kontor (örat). Stadgeändring: Ordförande och kassör jobbar på 

att SSKål och sektionen ska ha separat ekonomi för att SSKÅL ska kunna ta vara på sin vinst från 

föregående verksamhetsår och vi ska få mindre jobb. Ingen i styrelsen motsätter sig detta och det 

kommer tas upp på stormötet i höst. 

5. Motioner och äskningar 

-- 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

Sektionsförrådet. Ej hållbart att ha det i privat förråd, just nu finns allt som hör till sektionsförrådet 

hemma hos Ifti. Förhoppningsvis ska det finnas förråd i Örat när det är klart. Dock oklart om och 

när samt i så fall hur stort/att vi får ett etc. 

7. Övriga frågor 

Sektionsutbildning 22/9 

8. Mötets avslutande 

Linus Behrenfeldt avslutade mötet 

 

 

Natalie Vårdstedt, Sekreterare, 2020-09-15 



 

 

Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-09-22, 22:03 

William Wennerström, FUM-ledamot, 2020-09-23, 09:09 


