
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: torsdag 3/6 – 2021 

Tid: 18.15 - 19.00 

Plats: Zoom 

Närvarande: Lydia Toft, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Malin Karlsson, Victoria Appelkvist 

Landin, Cajsa Gustafsson, Alva Helber, Lisa Harrysson, Afrodite Johansdotter, Frida Kindström, 

Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Maria Hesselgren, Lisa Holmstedt. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Lisa Harrysson erbjuder sig som justerare. 

BESLUT Lisa Harryson som justerare 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen. 

BESLUT dagordningen godkänns 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Ingen representant närvarande. 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

SA har haft möte med HF. 

FUB 2: Zoom 19e och 22a augusti 

Anmälan skickas ut i dagarna i facebookgruppen SSKN0llan-VT21 

 

Aktiviteter för sektionen att delta vid under nolle-p: 

23/8, intro och presentation, ev. någon lek. 

26/8 eventuellt en sittning som SA ska ordna, inte bestämt om sektionen ska ha sittplats eller bara 

komma förbi och visa upp sig.  

Stadsvandringen, osäkert när den sker, eventuellt den 27/8 enligt ordförande. 

4.3 Utbildningsbevakare 

4.4 Arbetsmiljö 

4.5 FUM 



 

 

4.6 Näringslivsansvarig 

4.7 Internationellt ansvarig 

Inga utbyten i höst, den internationella posten kommer ha det lugnt. Blir mer arbete i vår om det då 

skulle komma igång igen. 

4.8 PR Media 

4.9 Sekreterare 

Sekreterare ber om styrelsemedlemmarnas liu-id för att kunna dela en gemensam mapp. 

4.10 Kassör 

Alla fakturor och inköp ska gå via kassören, skicka direkt till henne om någon får faktura via mejl. 

4.11 Vice ordförande 

Rabattcheckar måste beställas i juli om någon vill ha det. Mejla vice ordförande om det är 

intressant. 

4.12 Ordförande 

• Medlemskrav/förmåner 

Lågt medlemsantal, idéer för att värva fler. 

Ordförande öppnar diskussion för idéer, förslag: Begära medlemskrav för vissa aktiviteter, förmåner 

som förköp till sittningar och aktiviteter, billigare pris på sittningar för medlemmar. 

 

Flera tycker att billigare pris eller medlemskrav kan vara en bra idé och tror att det lockar mer än 

eventuella förmåner. Risken med att ha medlemskrav är att andra inte kan gå, till exempel från 

andra program. Ordförande och kassör pratar om att ha ett möte med SSKål och höra vad de tycker. 

• Sektionsavtal 

Ändringar i avtalet, ordförande lägger upp det nya avtalet när det är färdigt. Bra att alla tittar på det 

för att veta sitt ansvar gentemot Consensus.  

• Nolle-p 

Mer info om när sektionen ska vara med kommer när det närmar sig. 

• Byta FB bild 

Byta profilbild den 22a augusti. Lisa Harrysson finns tillgänglig i Linköping om man vill fota sig 

med henne. Det går bra att fota sig med en kompis om det känns mer bekvämt. Styrelsen behöver 

samlas för en gruppbild. 

 

NA: Kolla om det går att samköra med SSKål för billigare tröjor, om de inte redan har beställt. Alla 

behöver hämta sina tröjor när de kommer, annars eventuellt skicka och var och en står för frakt. 

• Höstens möten och fika 

Fundera på om Örat ska ordna fika eller om styrelsens medlemmar själva vill köpa/baka till möten 

tills förfrågan från Örat kommer. 



 

 

• Kick-off/BW 

Eventuell kick-off vecka 34. Se till att det inte krockar med ÖF.  

5. Övriga frågor 

Fråga ang. FUB2, svårt att hitta facebookgruppen, hör isåfall av er till någon för inbjudan. 

6. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet.  

 

 

 

Protokoll granskat av: 

/ Lisa Harrysson 


