
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 21/11 2021 

Tid: 17.20 – 18.10 

Plats: Zoom 

Närvarande: Alma Zetterstrand, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Emma 

Johansson, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt, Lydia Toft, Malin Karlsson, Victoria 

Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Lydia Toft som justerare 

BESLUT Lydia Toft som justerare 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen 

BESLUT Godkänna dagordningen 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Pub har arrangerats på Ryds Herrgård för musikhjälpen. Det kändes lyckat och SSKål är nöjda. De 

drog in ungefär 4–5000, exakt summa ska läggas ut på deras instagramkonto.  

Elise, Karin och Siri från SSKål är ansvariga för kärleksveckan och de har börjat planera den. Lisa 

är ansvarig från sektionen. Önskas ett samarbete kring detta från SSKåls sida.  

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Toastmasters till sittning 31 januari behöver beslutas snart, meddela Lisa vid intresse. 

 

Möte med Titti om reservantagning har ägt rum. 74 platser fylls till våren. Finns möjlighet att bli 

stöd till studenter med särskilda behov. Det kan innebära att man ses en gång i veckan eller 

varannan vecka för att planera upp studierna. Detta är betalt arbete och intresse anmäls till Titti. 

 

Medicinska fakultetens sittning blir av 19 mars, studiesociala utskotten är på gång att planera detta.  

 

Mottagningen håller på att planeras bland alla aktörer och börjar 24 januari. Sektionssittningen 

kommer att ingå i nollepaketet. Anmälan till sittningen kommer att göras i samband med anmälan 

till nollningen. Pynt och anmälning är ordnat med samt bestämt meny till sittningen. 

Sektionsstyrelsen presenterar sig första dagen på mottagningen och marknadsför sittningen.  



 

 

 

Sektionsmöte inför mottagningen kan vara bra att ha veckan innan mottagningen börjar, innan dess 

ska alla ha läst igenom detaljplaneringen. Eventuellt görs även ett formulär där alla får fylla i när de 

kan närvara.  

4.3 Utbildningsbevakare 

Utbildningsvecka kommer att ske i form av en instagramvecka som Consensus anordnar. 

Förslagsvis blir det av vecka 14, men inte klart än. 

 

Diskussionsforum för termin 3 har varit, det gick bra och åsikter från detta ska sammanställas. 

 

UKÄ-möte blir av 4 februari. 

 

Utmärkt inspiratör, årets pedagog & VFU-plats ska nomineras och man behöver kanske delta på 

plats och motivera sin nominering. 

4.4 Arbetsmiljö 

Varit möte om uppstart för AMO-veckan som är vecka 10, uppstart sker efter jul och nyår. Planeras 

att boka föreläsare och veckan kommer bestå av dagar med olika teman. Det som kommer hända är 

bland annat yoga, dans och föreläsningar. 

 

4.5 FUM 

Diskussion kring hur Consensus pengar ska förvaltas, som i aktier, fonder eller köp av kårstuga.  

 

Åsiktsformulär och dess innehåll diskuterades då det ska omformas för att göra det mer tillgängligt.  

Consensus gav en genomgång över kårens ekonomi.  

 

Påminnelse under mötet att medlemmar och sektioner kan äska pengar till evenemang. 

4.6 Näringslivsansvarig 

Arbetsmarknadseventet Carma planeras och blir av 16 februari för hela medicinska fakulteten, 

förmodligen i växthuset på Campus US. Förfrågan om någon eller några från styrelsen skulle kunna 

jobba under eventet, en timme eller två skulle hjälpa mycket. Arbetsuppgifter som servera mat, 

garderob och liknande är aktuellt. Mer information kommer att komma framöver. 

4.7 Internationellt ansvarig 

4.8 PR/Media 

MAU-möte har varit i november där diskuterades Evaliuate som har dålig statistik. Diskussion 

fördes kring hur deltagandet kan förbättras. Förslag som uppkom var dels att den ska dyka upp när 

det närmar sig kursens slut och att deltagare får en gratis kaffe. Detsamma gäller 

studentundersökningen som görs vart tredje år på hela LiU. Där diskuterades om någon tävling 

fakulteter eller program emellan kan vara aktuellt. Vinsten ska öka motivationen till fler studenter 

att delta. Även förslag om att skapa ett märke som nämner bidragandet till LiUs utveckling. 

 

Sektionsloggor ska sättas upp på en glasskylt på Pub Örat som ska upp när det renoveras. 

 

Kampanj just nu på hemsidan som har sektionssidan. De kan skapa adresser med hemsidans namn 

som kan göra det tydligt var studenter ska höra av sig. Förslag från styrelsen att skapa adresserna nu 

men sätta dem i bruk nästa verksamhetsår. Diskussion kring hur stor prisskillnaden är om det är värt 

att göra nu.  

 



 

 

Namn på de som anmält sig att hjälpa till vid examensceremonin 14 januari har skickats in. 

Förfrågan inkommit om pengar kan äskas för rosor till lärare.  

 

Lisa skriver rim till en julhälsning styrelsens medlemmar ska läsa upp och spela in som kan läggas 

ut på sektionens sociala medier på julafton.  

4.9 Sekreterare 

4.10 Kassör 

Uppdatering om halvtidsbudget kommer att komma från kassören. 

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

Ordförandemöte har ägt rum för några veckor sen, Lydia ska lämna in en verksamhetsberättelse om 

första halvan av verksamhetsåret.  

 

Nya styrelsens ordförande och kassör har nu tillgång till att själva göra bankärenden. Ordförande 

och kassör kommer att arbeta med att förenkla tillgången vid nästa styrelseskifte.  

 

Det har gått rykten om sjukskrivna kursansvariga lärare i termin 3 på grund av hot. Tilda har varit i 

kontakt med Helen Marklund. Helen har berättat att det har varit så förut, men så är inte fallet nu. 

Detta ska inte spridas då det inte stämmer.  

 

Nästa sektionsmöte blir av 18 januari. 

5. Motioner och äskningar 

Äskning från ÖF inkommit på 4 200 kr. Elisabet föreslår att äskningen godkänns. Resten av 

styrelsen godkänner detta. 

Varje termin får sektionen 7 500 kr från Consensus som fördelas ut till HF och ÖF. Det mesta till 

HF och cirka 1 500 kr till ÖF. HF har i år ett överskott i sin budget och behöver inte äska några 

pengar till mottagningen. Det har diskuterats med HF att arrangera något med överskottet, eller att 

skänka pengar till någon organisation. 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

7. Övriga frågor 

8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av: Lydia Toft  


