
 

 

 

 

Sektionsmöte 
Dag: Tisdag 13 Oktober nr 5 

Tid: 17:15- 19:00 

Plats: Rönnen 

Närvarande: Linus Behrenfeldt, Amanda Melby, Amanda Westerberg, Mikaela Skatteboe, Lydia Toft, 

Parmida Nikkah Svens, Felicia Östman, Gustav Thornell, Emma Hilmersson, Ifti Alam, Elin Åberg, William 

Wennerström, Isabella Zackrisson, Rima Patel, Maria Karlsson 

 1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet 

 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Parmida Nikkah Svens till mötets justerare  

BESLUT Välja Parmida Nikkah Svens 

 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

 

4.1 SSKål 

Ambulansen kommer genomföras, sektionen kommer få info från SSkål ang hur det blir med jobbare. 

 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

SA har meddelat HF att vi är med och sponsrar ovveinvigningen. Ovveinvigningen kommer vara i början av 

november, inget bestämt datum ännu men efter SSkräcken. SA och Parmida kommer hålla möte med HF 

angående hur ovveinvigningen ska gå till och ge tips osv. SA återkommer med närmare info om 

genomförande. 

 

4.3 Utbildningsbevakare 

• Har tagit fram enkät för extraordinär SSK, Emma läser upp. Ramar ska köpas in. 

• Diskussion om verksamhetsplan, tre fokusområden inför verksamhetsåret. Förslag att fokusera t.ex. 

mer på jämlik vård, ISS3 och distansläget. UB vill ha synpunkter på detta och jobbar vidare. 

• Synpunkter på VFU: Emma har haft möte med Åsa Ernersson som menar att ledningen inte har vetat 

om att studenterna vetat om hur VFU-platserna fördelats med hjälp av studenterna. Samarbetet med 

studenterna angående VFU-platserna har pausats men ledningen vill ta upp det igen men med 

förbättringar. 

 

4.4 Arbetsmiljö 

• Diskussioner om klustersmittan. Finns ambitioner om att återgå till campus mer och mer men 

tveksamt nu med tanke på den nya smittan. Rekommendationer om att ha evenemang på ställen där 

det finns restaurangregler. 

• Uppmuntra till att anmäla tillbud. Väktarna på Campus har alla med sig hjärtstartare, telefonnummer 

till väktare om man behöver tillgång till hjärtstartare: 013-28 2010 

• Enkät till terminerna om hur distansläget fungerar för att få specifikt område att arbeta med förutom 

att hjälpa UB med arbetet kring ISS3. 



 

 

 

4.5 FUM 

Fått kallelse till FUM-möte, mer info om detta på nästa sektionsmöte. 

 

4.6 Näringslivsansvarig 

 

4.7 Internationellt ansvarig 

Inga utbytesstudier under HT 2020 eller VT 2021. Inga studenter från Liu är kvar utomlands. 

Inspirationsföreläsningar inför utbytesstudier är inställda. 

 

4.8 PR Media 

 

4.9 Sekreterare 

 

4.10 Kassör 

• Förändringar i äskningsmallen, sektionen godkänner den nya mallen. 

• Genomgång av budgeten, vad de olika budgetposterna innebär och vad de går till. 

• Äskning från ÖF: inköp av Tommy. GODKÄNNS 

• Äskning från ÖF: tyg till mantlar. GODKÄNNS 

 

4.11 Vice ordförande 

Fråga till Parmida om budget finns för Kärleksveckan i februari om äskning till Consensus inte godkänns. 

Parmida kollar upp detta. Förslag på aktiviteter till Kärleksveckan? 

 

4.12 Ordförande 

• Ordförandemöte förra veckan. Klustersmittan på läkarprogrammet togs upp. Campus kommer ej 

stängas då smittan inte kan spåras tillbaka till skoltid men studenter uppmanas att tänka på vad de 

gör på fritiden. 

• Förslag på ny “studentfond” dit studenter kan äska 

• Consensus ordförande Filip gästar på nästa möte 

• Utvärdering av Consensus/FUM-utbildningen, synpunkter på att den var lång och innehöll 

irrelevanta moment (ex FUM-utbildning till alla och inte enbart till de som är FUM) 

• Finns fortfarande möjlighet att komma med alternativa förslag till Medfak-resan 

 

5. Motioner och äskningar 

Häng med SSKål + sektionen, fråga om äskning för detta. Mikaela och Ifti ska skicka kostnadsförslag till 

Parmida som kollar upp närmare. Förslag på datum: 13/11 och 20/11. Preliminärt beslut om 13/11. 

 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

 

7. Övriga frågor 

• Mikaela har skickat mail till olika företag om sponsring, fått få svar. Även ringt vissa och kommer 

fortsätta med detta. Nordic Wellness har kommit med ett förslag, paket med 3 månaders gratis 

träning mm. Planeras för gruppträningsevent v. 45. 

• Feedback från lärare i programrådet om skillnaden mellan Linköping och Norrköping, UB tänker 

därför kolla om det finns intresse av att samarbeta med sektionen i Norrköping men bestäms inget 

vidare kring detta. Sektionen anser inte att behov finns av samarbete då vi räknas som två olika 

klasser. 

• Rima har fixat ett inlogg för att boka kommunala lokaler, info från sekreterare om hur förra 

sektionen gjorde. 

• Inga fler alternativ till Medfak-resan. 

• Räknestuga: boka två lokaler, bestäms till 2/11 kl. 17:00-19:00. Rima mailar ut info och postar i 

sociala medier. 

• Linus informerar om att SYV söker SSK-studenter till infokväll, 11/11. Amanda M och Rima 

medverkar. 

• Karriärskväll imorgon 14/11. 



 

 

• Tankar kring tackfesten med tanke på det senaste mailet från ledningen om smittspridning. Amanda 

W och Linus kollar med ansvariga för tackfesten hur tankarna går kring restriktioner osv. 

8. Mötets avslutande 

 

Maria Karlsson FUM-ledamot (ersättare för sekreterare), 2020-10-13 

Linus Behrenfeldt, ordförande, 2020-10-13 

Justerare: Parmida Nikkhah Svens, kassör 2020-10-13 


