Sektionsmöte
Dag: tisdag 26/4 2022
Tid: 17.22 – 19:00
Plats: Digitalis
Närvarande: Victoria Appelkvist Landin, Cajsa Gustafsson, Frida Kindström, Lisa Harrysson, Lisa
Holmstedt, Hanna Nerell, Lydia Toft, Anton Sjöberg, Ted Sivertsson, Malin Karlsson
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Malin Karlsson som justerare
BESLUT Malin Karlsson som justerare
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Ordförande har haft kort möte med sskål för att stämma av.
4.2 Studiesocialt ansvariga
SA har varit på möte med Titti angående vad man kan göra för att hjälpa de som börjar universitetet
direkt efter gymnasiet.
Sittningen 3/6 planeras. Tema sommarfestival, planeras vara en kompissittning där man får ta med
+1. Sektionen ska gör något uppträdande, brainstorming om vad, fortfarande öppet för idéer.
Diskussion kring pris, ska sektionen bjuda på nattklubbspriset?
Anmälan är utskickad för nya Överfadderiet, många anmälningar.
4.3 Utbildningsbevakare
11/5 är studentutmärkelsekvällen kl 17:00 utanför Hasselkvist.
4.4 Arbetsmiljö
Tillsammans med MF och eventuellt fler program ska föreläsning med KME ske 19/5. Sektionen
bjuder på lunch för de som anmäler sig, pengar tags ur AMO-budgeten.
4.5 FUM

4.6 Näringslivsansvarig
Oklart när ovvarna kommer in, covid-19 och kriget påverkar leveransen. Många har inte fått sina
ovvar än. Leverantören har inga svar på när leveransen kommer. I framtiden kan eventuellt
leverantören färga ovvarna.
4.7 Internationellt ansvarig
4.8 PR/Media
Mail angående klimatsmarta tröjor har inkommit från ett företag “koffa clothing”. Man kan då
beställa direkt från hemsidan via en egen webbsida. Ekologiskt och klimatsmart. Vi erbjuds boka ett
möte för mer information om intresse finns. Gamla och nya Pr media och NA kan eventuellt ha
mötet om intresse finns. Kolla först intresse på sociala medier.
Märke inför sektionssittning är färdig-designat. Anmälan skickas ut i närtid.
4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
SSG-möte: campusbussens tider diskuterades, mer tider planeras att läggas till eller att turer ändras
för att underlätta vid VFU.
Val av vilken post som bör gå på SSG-möte nästa verksamhetsår. Sekreterare eller FUM-ledamot.
Förslagsvis Rima Patel pga tidigare erfarenheter inom sektionen.
Diskussion med programledningen angående hur många studenter upplever att rättning vid tentor
kan skilja sig beroende på rättande lärare. Frågan ska fortsätta drivas.
Alla ska skicka in kort sammanfattning på vad som gjorts under verksamhetsåret på respektive post
senast 23/5.
Fika ska köpas in till Vårstormötet.
Potentiellt kommer motkandideringar ske på Vårstormötet då frågor inkommit angående
motkandidering. Om detta sker går det till liknande FUM. Planering behöver ske om motkandidatur
skulle ske mot poster med flera personer, Lydia kontaktar Linus i Consensus. Sektionen formulerar
även motiveringar för alla nominerade i det fallet att motkandidering sker, klart senast fredag.
Verksamhetsplan ska skrivas som kan röstas in på mötet.
Då ingen i SSKÅL är förtroende invald under stormöte blir det problem med banken då de som står
på kontona ska vara förtroendeinvalda. Förslag att två i SSKÅL i framtiden ska bli förtroendevalda
för att ta bort detta problem. Proposition från sektionsstyrelsen är att rösta in Chief och Kassör som
förtroendeinvalda för att få tillgång till banken. Röstning sker under vårstormötet.
Budget – Consensus uppmuntrar att en buffert att ta av vid behov. Endast användas av vid nödfall
eller vid för stora “vinster” då sektionen inte får gå för mycket plus. Inga stora förändringar i nya
budgeten. Planer finns på att byta bank inför nästa verksamhetsår.
Valberedning – i framtiden kommer vi behöva ha en valberedning för att undvika jäviga situationer.
Förslag att välja in gamla sektionsmedlemmar som har koll på posterna t.ex. fyra personer.
5. Motioner och äskningar

6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Det finns pengar i budget för kick-off och sektionsavslutning. Påbörjas med sektionsmöte för att
sedan gå till trädgårdsföreningen tillsammans. Sektionen bjuder på mat.
Fyra fanbärare behövs till examensscermonin: Cajsa Gustafsson, Lisa Harrysson, Rima Patel och
Anna Linderholm
Spärrstudenters Liu-kort fungerar inte för att komma in i skolan eller grupprum. Kan eventuellt få
hjälp i infocenter.
8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av: Malin Karlsson

