
 

 

 

 

Sektionsmöte 
Dag: Tisdag 2 februari 2021 

Tid: 17:15- 18:30 

Plats: Zoom 

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

Natalie Vårdstedt, William Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Emma Hilmersson, 

Maja Swartz, Gustav Thornell, Amanda Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson, Åsa Ernesson, Helen 

Marklund 

1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja Emma Hilmersson till mötets justerare   

BESLUT Välja Emma 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Anmäl er till speed-dating 11/2! 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

-- 

4.3 Utbildningsbevakare 

Fokus på HBTQ under hela kärleksveckan som avslutas med en tävling på sociala medier, spons av 

vårdväskan. 

4.4 Arbetsmiljö 

AMO-veckan nästan färdigplanerad och kommer äga rum under vecka 8. Kommer innehålla föreläsningar, 

quiz, enkät samt tävlingar i samband med dessa! 

4.5 FUM 

-- 

4.6 Näringslivsansvarig 

Beställning av väskor kommer igång snart och information kommer gå ut till hela programmet och inte bara 

nya studenter. 

Ovvar: Provning, beställning etc betydligt mer komplicerat denna termin. Höra med HF hur stämningen är 

hos nollan. 

Digital CARMA 10 mars. 

4.7 Internationellt ansvarig 

Sommar/vår-utbyten helt inställda. Ej beslut taget om hösten, men ser inte särskilt positivt ut då US uttryck 

att de inte i nuläget är redo att ta emot studenter från andra länder, vilket är en förutsättning för att “våra” 

studenter ska kunna åka. Anmälan dock öppen ifall det skulle bli av.  Beslut bör tas innan 15 april då det är 

då det är deadline för att boka VFU-platser. 

4.8 PR Media 

-- 

4.9 Sekreterare 

-- 

4.10 Kassör 

-- 



 

 

4.11 Vice ordförande 

Planering kärleksveckan: Fyspass, föreläsning med kärleksakuten, kärleks-quiz på onsdagen, speed-dating på 

torsdagen, UB:s tävling på fredag, samt lite mer under helgen 

4.12 Ordförande 

Dags att börja planera för val av ny sektion 

5. Motioner och äskningar 

-- 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

Vi föreslår att FUM-representanterna i kommande sektion ska ha ansvar över den discord som vi kommer 

starta upp. 

7. Övriga frågor 

Helen Marklund och Åsa Ernesson gästade mötet: Diskussion kring professionellt förhållningsätt och hur vi 

förhåller oss till det. Har förekommit en tråkig och icke accepterbar ton på mail till en specifik examinator 

(Sara Bergstrand, osäker på om namnet ska stå med i externt protokoll).  Vi diskuterade specifikt kring detta 

samt generellt hur vi ska förhindra att kritik istället för att framföras sakligt framförs genom personangrepp 

och oacceptabel ton. 

 

Valberedning: Ansökning till Consensus & FUM-presidiet öppnar nästa vecka. Mycket viktigt att vi delar 

detta på sociala medier, nominerar folk etc. 

8. Mötets avslutande 

 

 

Ordförande: Linus Behrenfeldt, 2021-02-02 

Sekreterare: Natalie Vårdstedt. 2021-03-15 
Justerare: Emma Hilmersson 2021-03-16 


