
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 18/1 2022 

Tid: 18.00 – 18.37 

Plats: Zoom 

Närvarande: Afrodite Johansdotter, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet 

Hegenbart, Emma Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lisa Holmstedt, Lydia Toft, Malin 

Karlsson, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Lisa Holmstedt som justerare 

BESLUT Lisa Holmstedt som justerare 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen 

BESLUT Godkänna dagordningen 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Mottagningen planeras och startar på måndag. 31 personer kommer att delta som nollan. 

Sektionsstyrelsen ska närvara första dagen för att presentera sig. Under onsdagen är det 

stadsvandring. Sektionsstyrelsen har en station med ÖF. Förslagsvis bjuda på fika utanför Örat, runt 

kl. 16.15. När ÖF kommer avslöjas fejknollan. Behövs 2-4 styrelsemedlemmar på plats. 

Under sektionssittningen bör så många som möjligt av sektionsmedlemmerna närvara. Beslut tas att 

sektionsstyrelsens avgift för närvarande betalas av sektionens budget. Det eftersom mycket arbete 

lagts ner för sittningen och styrelsemedlemmarnas närvaro ses som en del av sittningen. 3-4 faddrar 

arbetar under sittningen. Närvarande blir maximalt 31 nollan, 7 HF, 13 faddrar och 14 från 

sektionsstyrelsen. Nykterfaddrar kommer att bestämmas när det närmar sig. Om HF eller sektionen 

ska betala in pengar till HG beslutas vid annat tillfälle, det diskuteras mellan kassör och 

studiesocialt ansvarig senare. Sittningen genomförs med alla nollan i ett rum och bord om åtta. 

Förslagsvis ha en kick-off i början av terminen för sektionsstyrelsen.  

4.3 Utbildningsbevakare 

4.4 Arbetsmiljö 



 

 

4.5 FUM 

4.6 Näringslivsansvarig 

4.7 Internationellt ansvarig 

4.8 PR/Media 

4.9 Sekreterare 

4.10 Kassör 

Sammanställning av budgeten för verksamhetsårets första halva redovisas. Budgeten ser bra ut och 

det finns pengar kvar att använda under resterande del av verksamhetsåret.  

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

Restriktionerna har förändrats och lokalbokningen fungerar inte som den gjort tidigare för att glesa 

ut med studenter under dagarna. Den 31 januari ska det gå att boka som studentförening efter kl. 

17.00. Som student ska det gå att boka 24 timmar innan som tidigare.  

Intyg går att få som visar deltagande som HF, fadder, festerist och sektionsmedlem. Detta kan vara 

användbart att uppvisa vid ansökan om utbytestermin. PR/Media ska förfrågas till att göra om 

designen för intyget. 

5. Motioner och äskningar 

Inkommit äskning från HF på 3500 kr. Beslut att detta ska godkännas.  

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor 

Fyra utbytesstudenter är välkomnade till sjuksköterskeprogrammet. Internationellt ansvarig i 

styrelsen ska ta kontakt med dem för att ge möjlighet att delta vid aktiviteter under terminen eller nu 

under mottagningen för att undvika isolering. Förslag att de kan följa med på sektions-/SSKålmöte 

för att komma ut i det studiesociala. 

8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av: Lisa Holmstedt 


