Sektionsmöte
Dag: tisdag 10/8 - 2021
Tid: 18.00 - 19.00
Plats: Zoom
Närvarande: Lydia Toft, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Malin Karlsson, Cajsa Gustafsson,
Alva Helber, Lisa Harrysson, Afrodite Johansdotter, Elisabet Hegenbart, Ted Sivertsson.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Malin Karlsson erbjuder sig som justerare.
BESLUT Malin Karlsson som justerare
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen.
BESLUT dagordningen godkänns
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Ingen representant närvarande
4.2 Studiesocialt ansvariga
Glöm inte anmälan till FUB2.
Under höstens mottagning ska sektionens medlemmar närvara vid fyra tillfällen.
Måndag 23/8: Presentationsdag på Campus US kl. 19.00, sektionen är på plats tidigare. Presentera
sig och sin post, hålla i charader. Idéer för charader tas gärna emot.
Torsdag 26/8: ÄoPoP-sittning som sektionen håller i, önskad närvaro av alla medlemmar då det blir
en del att göra. På Kårallen, i två olika salar. Samlas från 15.00 för att pynta och så vidare.
Sektionens medlemmar är uppdelade i två grupper för att servera i varsin sal, sitter inte och äter
med n0llan. Under välkomsttalet ska sektionen stå på scenen, sedan gå ner och servera. Alla i
sektionsstyrelsen ska komma och gå samtidigt. Schema för sittningen läggs ut på Facebook och alla
får varsitt litet utskrivet schema. Klädsel: Svarta, lite finare byxor och sektionströjan.
Fredag 27/8: Stadsvandring på US ca. kl. 13.30 - 18.30. Hålla i en lek, berätta om sektionen och vad
sektionen gör. ÖF kommer att närvara vid sektionens station.
Söndag 5/9: Sälja väskor och ovvar kl. 16.00-18.00, eventuellt sälja märken och medlemskap.
Förslag på att göra en röstning i vår Facebookgrupp där alla kan kryssa i när och om man kan delta.

4.3 Utbildningsbevakare
4.4 Arbetsmiljö
4.5 FUM
4.6 Näringslivsansvarig
4.7 Internationellt ansvarig
Fått sponsring i form av medlemskap och broschyrer från MedEasy. Förslagsvis som ett sätt att
värva medlemmar under höstens mottagning, pris kan lottas ut till nya medlemmar.
4.8 PR Media
Fotografering sker förmodligen när mottagningen är igång, i början av vecka 34 t.ex. måndag.
4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
Finns medlemsförmåner t.ex. sektionsmärken som vi ska vara medvetna om för att kunna
uppmuntra studenter till att bli medlemmar i sektionen, denna info ska även faddrarna få.
Kick-off för sektionen sker när mottagningen är över, förslag på datum kommer.
Frånvarodokument finns i vår sektionsmapp, fyll i vid frånvaro så att inte resterande behöver sitta
och vänta.
Dokument för allergier finns i sektionsmappen, fyll i denna för framtida aktiviteter.
Sektionströjor blir klara och hämtas nästa vecka.
Fundera över aktivitetskvällar, egna idéer eller vill hjälpa till med en aktivitet.
Sponsoransvar har fallit på IA, hjälp till om det behövs! Testamente finns med lite information, mer
kommer förhoppningsvis från föregående IA.
Framtida sektionsmöten sker förslagsvis tisdagar 17.15, förhoppningsvis på plats. Första mötet i
början av september, när höstens mottagning är slut.
5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Protokoll granskat av:
Malin Karlsson

