Sektionsmöte
Dag: tisdag 1/2 2022
Tid: 17.15 – 17.43
Plats: Zoom
Närvarande: Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Emma
Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lydia Toft, Malin Karlsson, Victoria Appelqvist
Landin, Ted Sivertsson.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Victoria Appelqvist Landin som justerare
BESLUT Victoria Appelqvist Landin 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
4.3 Utbildningsbevakare
UB intväntar datum för att diskutera ISS3 med Malin och Helén.
Årets inspiratör och årets pedagog ska utses under terminen, kommer mer information om det
längre fram.
4.4 Arbetsmiljö
4.5 FUM
4.6 Näringslivsansvarig
Mottagningen är igång. HF vill att näringslivsansvarig och någon mer ska dela ut märken och ta
beställningar av ovvar på söndag, vill någon mer i styrelsen vara med är det bara att dyka upp.
Karriärskvällen kommer att anordnas av näringslivsansvarig och önskar hjälp av någon mer till
detta, den blir eventuellt av vecka 9, inte bestämt om det blir på plats eller digitalt.
4.7 Internationellt ansvarig
4.8 PR/Media

4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
Val av ny styrelse ska komma igång snart. Styrelsen bör marknadsföra sig så snart som möjligt för
att öka intresset för att ansöka samt anordna aktiviteter, på plats när det tillåter och annars ha något
på distans. Campushallen lånar ut sin lokal gratis om man under aktiviteten delar ut reklam för dem.
På söndag när vi delar ut märken och säljer ovvar ska vi inte glömma att värva medlemmar i
samband med det.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Kärleksveckan ska planeras och det är lite kort om tid. Kärleksquiz, sprida fakta eller fun facts på
instagram, tipspromenad, tävling av något slag på instagram, musikquiz.
Tillsvidare sker sektionsmötena på distans tills pandemiläget förändras.
Kursutvärderingen för termin 3 har sammanställts, låg svarsfrekvens och många tog lågt betyg på
examinationsformen för terminen.
8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av: Victoria Appelkvist Landin

