
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: Tisdag 16 mars 2021 

Tid: 17:15-18:05 

Plats: Zoom 

Närvarande: Felicia Östman, Rima Patel, Lydia Toft, Mikaela Skatteboe, Elin Åberg, Natalie 

Vårdstedt, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Emma Hilmersson, Maja Swartz, 

Amanda Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson 

 1. Mötets öppnande 

Felicia Östman öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja Amanda Melby till mötets justerare   

BESLUT Välja Amanda 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Planer Akuten 2021: 28 april eventuellt sektionspub på flamman. Kan vi i sektionen stå bakom 

detta? Vi i sektionen får diskutera kring dessa och återkoppla till Agnes. 

Under veckan planeras videos om hur man kan fira ett coronavänligt valborg. Livestream på 

söndagen (2/5) med någon form av tävling. 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Huvudfaddrar är valda och nu ska planering för ÖF påbörjas. 

4.3 Utbildningsbevakare 

-- 

4.4 Arbetsmiljö 

Under “fika för en åsikt” under AMO-vecka framkom inte mycket nytt. Mycket handlade om 

distansläget.  

Ny plattform har startats upp och SSK-grund utgår. Förhoppningen är att kommunikationen mellan 

lärare och studenter ska förbättras, oklart hur denna plattform kommer vara mer effektiv.  

4.5 FUM 

Återkoppling from FUM05: 

- Diskussioner framför allt kring Zoom-övervakade examinationer. Consensus önskade input 

angående deras åsiktsdokument om att de ställer sig emot dessa typer av examinationer. 

Consensus ställer sig inte emot kamera-övervakade examinationer men vill att det tydligt 

ska finnas riktlinjer och information för alla parter.  
- Motion från Medicinska föreningen: MF ville ändra FUM:s äskningsmall så att det skulle bli 

enklare att äska, vilket avslogs. 
4.6 Näringslivsansvarig 

Hur göra utdelning av väskor så smidigt som möjligt? Vi vill inte uppmuntra människor att komma 

till campus eftersom det inte är enligt med de riktlinjer som finns i nuläget. Ett alternativ kan vara 

att dela upp några väskor mellan oss i sektionen. Elin återkommer. 

4.7 Internationellt ansvarig 

-- 



 

 

4.8 PR Media 

-- 

4.9 Sekreterare 

-- 

4.10 Kassör 

-- 

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

5. Motioner och äskningar 

- Kärleksveckan- 81 kr: Godis som lottats ut. Äskning GODKÄNNS 

- Hemtex- 129,73 kr: Ljus  Äskning GODKÄNNS  

- Kärleksveckan quiz 60 kr: Godis Äskning GODKÄNNS 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor 

Andreas Alander som var invald revisor verksamhetsåret 20/21 har hört av sig angående att han 

enligt praxis kan anses jävig då han isåfall kommer en granska en del av årsbokslut och ekonomi för 

tiden han själv varit styrelseledamot. Vi behöver därför hitta en ny revisor som kan väljas in under 

Vårstormötet.  
 

Diskussion kring punkt 4.1: En majoritet av styrelsen anser att så länge riktlinjer följs kan vi stå 

bakom en pub på Flamman. Vi behöver nödvändigtvis inte promota detta på våra sociala medier 

utan ställer oss neutrala i frågan. Mycket viktigt att specifika riktlinjer kring VFU, dvs att man ska 

avstå från sociala aktiviteter två veckor innan VFU, följs och uppmuntras. 

8. Mötets avslutande 

Felicia Östman avslutade mötet 

 

 

 

Justerare: Amanda Melby, 2021-03-16 

Ordförande: Linus Behrenfeldt, 2021-04-12 

Sekreterare: Natalie Vårdstedt, 2021-04-13 


