Sektionsmöte
Dag: tisdag 21/9 2021
Tid: 17.20 - 19.10
Plats: Papaver
Närvarande: Afrodite Johansdotter, Alma Zetterstrand, Alva Helber, Anna Linderholm, Anton
Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Tobias Asp, Hanna Nerell, Lisa
Harrysson, Lisa Holmstedt, Lydia Toft, Malin Karlsson, Ted Sivertsson, Victoria Appelqvist Landin.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Emma Johansson som justerare
BESLUT Emma Johansson som justerare
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Skräcken, 29 oktober, planeras utefter restriktionerna. Ambulansen kommer anordnas 13 november.
SSKål ska medverka i gyckeltävling snart.
SSKåls kassör närvarar vid mötet för att besvara frågor om äskat bidrag. Till följd av att SSKål nu
har en egen budget finns risk att återstående kapital inför nästa verksamhetsår inte är tillräckligt.
Med anledning av det önskar SSKål bidrag från sektionen under hösten för att kunna marknadsföra
och planera verksamhetsåret och gå med så stor vinst som möjligt, vilket bidraget ska underlätta.
Tidigare ska ett utvecklingsbidrag på 20 000 ha delats ut under hösten som bestått av eventuell vinst
från tidigare verksamhetsår. Bidraget ska gynna det studiesociala och medlemmarna i form av
välplanerade fester och fördelar som förköp för medlemmar.
För att SSKål ska kunna gå runt krävs ett startkapital på 30 000 inför nästa verksamhetsår. I
nuvarande budget finns inte större möjlighet till detta. Inkomster beräknas till 153 000 och efter
avdragna utgifter finns inte tillräckligt med kapital kvar. Med bidraget planeras vinsten öka med
hjälp av marknadsföring som ska generera större deltagande och ökad försäljning på fester och
därmed planeras tillräckligt stort kapital finnas kvar i slutet av verksamhetsåret.
Sektionen har överskott i budgeten, eventuellt en del av det kan ha varit tänkt till SSKål. Sektionen
återkommer till SSKål angående beslut om bidrag.

4.2 Studiesocialt ansvariga
Medicinska fakulteten kommer under Musikhjälpen tillsammans ha en stor bössa. Veckan innan
Musikhjälpen ska aktiviteter anordnas, även under Musikhjälpenveckan kommer alla festerier och
sektioner hjälpas åt att ordna någon aktivitet varje dag. Diskussion kring vad sektionen önskar
anordna, går att välja fritt vad vi är sugna på. Fritt samarbete mellan festerier och sektioner.
Förslag på ett dokument där alla kan lägga in idéer på vad för aktiviteter sektionen kan anordna,
förslagsvis en lite större per vecka, förslagsvis torsdag. Diskussion kring att sektionen eller annat
festeri medverkar vid SSKåls aktivitet vid Ryds herrgård. Bra om alla fokuserar på att marknadsföra
detta och sprida information om det för att generera så många gäster som möjligt.
Skrivit på kontrakt för att ordna personer som kan arbeta på festen Ambulansen 13 november.
Sektionsmedlemmar är 15 personer, skrivit kontrakt på att ordna 18 arbetare. Förköp till akuten
erbjuds för arbetet. Sektionsmedlemmar måste meddela om de kan arbeta eller inte i slutet av
veckan för att tid ska finnas att hitta ytterligare personer som kan arbeta. Större del av dagen och
hela kvällen kommer att gå åt detta. Blandade arbetsuppgifter, mer information kommer.
Förslag om sektionen ska anordna en station under overallinvigningen 23 oktober.
Tacksittning 9 oktober på Ryds herrgård, för nuvarande är följande aktörer inbjudna: Sektionen,
SSKål, huvudfadderi, överfadderi, faddrar.
Uppstart av nya huvudfadderiet på söndag 26 september.
4.3 Utbildningsbevakare
Haft möte med Consensus utbildningsbevakare om att samarbeta med specialistprogrammen. Även
de ska ha representanter från programutskottet. Cajsa ska mejla ansvarig och föreslå att starta upp
detta vid nästa terminsstart för att kunna väcka ett intresse direkt istället för nu när terminen pågått
ett tag.
Kursrepresentantmötet hade lågt deltagande. Mentorsträff för termin 1 har hållits. Många frågor
ställdes där och tanken är att följa upp det när HEO1 närmar sig och ha ytterligare ett möte.
Förhoppningsvis på plats, planerar att gå igenom tentatips till ME12 och HEO1, med förhoppning
och uppmaning att deltagarna sprider det vidare till övriga i klassen.
4.4 Arbetsmiljö
4.5 FUM
4.6 Näringslivsansvarig
Overaller är beställt men alla fanns inte i lager. Första leveransen är levererad till Pub Örat. Behöver
fraktas och en plats för förvaring. Resterande kommer om ungefär två veckor.
4.7 Internationellt ansvarig
Saknar information om huruvida utbyten blir av eller inte.
4.8 PR/Media
4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande

Karriärkvällen planeras den 14 oktober, stort engagemang från avdelningar. Saknas deltagare från
ambulans, förlossning och operation. Har hittills fått besked från andra avdelningar och även
Kriminalvården och Försvarsmakten som verkar vilja delta. Hjälp behövs under eftermiddagen att
bära bord till kvällen. Önskar budget till pynt för att göra fint och hjälp med att pynta. Sektionens
medlemmar uppmanas marknadsföra och sprida detta, ta kontakt med någon i termin 6 så att det
kommer ut till alla, marknadsföra på kursdialog och på LISAM. Uppdatera sociala medier om detta
ofta. Bokning av öppna ytor kollas av nästa vecka. Anmälan krävs för att delta.
4.12 Ordförande
Förslag att ha Höststormöte den 30 november.
Förslag om att sprida information om årets alumner på sociala medier.
5. Motioner och äskningar
Utbildningsbevakare ska ge kvitto angående fikapengar till kassör.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Kaffekokare ska inskaffas. Nästa gång tar alla med egna muggar till sektionsmötet.
SSKåls önskan om bidrag fortsatt diskussion: Enligt tidigare kassör skulle klädbidraget delas ut som
vanligt. Nuvarande kassör tycker att sektionen borde ge klädbidraget. Pengarna ska i så fall tas ifrån
en eller flera punkter där det finns utrymme för. Pengarna som har tillkommit i budgeten kan
förslagsvis användas till bidraget. Nuvarande kassör ska fråga tidigare kassör om förra
verksamhetsårets papper på SSKåls vinst som kom tillbaka till sektionen. Diskussion kring hur det
kommer se ut kommande verksamhetsår för sektionen och SSKål. Se till att skriva kontrakt och
vara tydliga med hur det ska se ut. Pengar till SSKål från sektionen bör ske genom äskningar i
framtiden och inte några förväntade bidrag för att uppmuntra SSKåls självständighet. Kassör ska
reda på tidigare vinst som returnerades till sektionen, samt skriva tydligt kontrakt när bidraget
eventuellt ska delas ut.
Sponsring till sektionen saknas, önskar hjälp om någon har förslag. Frågor om var sponsring kan
sökas ska kassör ta upp på kassörutbildningen nästa vecka.
8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av:
Emma Johansson

