Sektionsmöte
Dag: Tisdag 29 September nmr 4
Tid: 17:15- 18:30
Plats: Rönnen
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Mikaela Skatteboe, Elin Åberg, Natalie
Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Maja Swartz, Gustav
Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Felicia till mötets justerare
BESLUT Välja Felicia
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
• Cykelfest istället för ambulansen
• Jobbare från sektionen behövs ej men vi har fortfarande förköp till akuten
• Sskräcken 30 oktober. T6 förköp
4.2 Studiesocialt ansvariga
• SA la tre förslag på vad göra med kvarvarande pengar som skulle blivit sektionssittning och vårt
beslut landade i att vi ska sponsra nollans ovveinvigning med mat etc
• Nytt HF utsett
4.3 Utbildningsbevakare
• Två efterlysningar från consensus:
Plattform universitetsstudier söker en SSK- student att vara med i referensgruppen
Studentrepresentanter till Consensus
(Mer info i fb-gruppen)
4.4 Arbetsmiljö
-4.5 FUM
Återkoppling från första FUM-mötet:
• Medfak-resan blir inte av. Framför allt för att Consensus inte känner att vi som medicinsk fakultet
kan stå bakom en sådan resa mitt under en pandemi. Nu sökes förslag för att ersätta resan, både för
det studiesociala men även för att vissa sektioner riskerar att förlora medlemmar pga detta.
• Projektledare för CARMA sökes
• Äskningsperioder satta.
• Hur vill vi i sektionen tycka till kring FUM? Ska FUM-posterna själva få rösta eller ska alla i
sektionen få en chans att få sin åsikt hörd. Vi kommer fram till att, förutom berätta kort på
sektionsmötena, ska sammanfattande dokument ska ligga i Onedrive så att den som vill kan gå in
och läsa mer.
4.6 Näringslivsansvarig
-4.7 Internationellt ansvarig
• Några trådar ute ang spons men återkommer nästa möte det har planerats mer specifikt vilka

aktivitetsdagar som är aktuella
4.8 PR Media
• Kalender på sociala medier för evenemang och aktiviteter kopplade till SSK
4.9 Sekreterare
• Allmän formalia
4.10 Kassör
-4.11 Vice ordförande
• Karriärskvällen flyttad till 14 oktober, fortfarande på zoom
4.12 Ordförande
• Consensus tycker att kåren och därmed även sektionerna har för få medlemmar. Ska därför anordna
en medlemsvecka. Lunchmöte 14 oktober 12-13:15. Natalie, Maja och fråga någon av de som inte
medverkar på dagens möte
• Pub på Örat? Håller på 15-20, bidrar med jobbare. Ingen vinst. Får välja delar av menyn själva.
Fullbokat hela hösten så blir aktuellt till våren. Vi meddelar intresse så får vi se när vi kan boka ett
datum
• Stadgeförändring läggs ut på onedrive, har blivit godkänd
• Vi planerar att anordna räknestugor för läkemedelsberäkning till våren. Vi återupptar diskussionen i
början på nästa termin. Eventuellt anordnas även en redan den här terminen. Gärna innan 5
november (?) när LÄK4 skrivs.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
Återkoppling från studievägledare Titti om ISS3
7. Övriga frågor
• Stormöte ska börja planeras i oktober
• Matchande outfits till sskräcken?
• Aktivitetsdagar: Ev ska det finnas inlogg inom kommunen för att kunna boka gymnastiksalar i
förväg. Sekreterare hör av sig till gamla sektionen om detta. Förslag på aktiviteter: Boka
gymnastiksalar och köra spökboll, flaggan, badminton, volleyboll, liknande.
8. Mötets avslutande
Natalie Vårdstedt, Sekreterare, 2020-09-29
Linus Behrenfeldt, Ordförande, 2020-10-04
Justerare: Felicia Östman, Vice ordförande, 2020-10-06

