
 

 

 

 

Sektionstyrelsemöte 
Dag: Tisdag 10 november 

Tid: 17:15-18:40 

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 

Organisationsnummer: 802445-9466 

 

 1. Mötets öppnande 

Linus Behrenfeldt öppnar mötet  

2. Val av justerare 

Förslag att välja Maja Swartz till mötets justerare   

BESLUT Välja Maja 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen   

BESLUT Godkänna dagordningen  

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

4.1 SSKål 

Planer HT: Tipspromenad utspritt i Linköping under typ 2 veckor. Sponsorer finns så vinnare får pris. Finns 

även en idé att anordna en digital blind-date/lära-känna-tillfälle 

SSKål och sektionen kommer ha en gemensam bössa för musikhjälpen, sektionen fixar detta. 

Det fanns planer för att anordna musikhjälpen-pub. Pga rådande omständigheter får vi se hur det blir med 

den helt enkelt. Iallfall finns planering fören livestream under flera timmar, typ som egen musikhjälpen med 

ex andra festerier/studentgrupper som medverkar då och då. Vidare planering kommer. 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Förslag på SSKål som luciatåg till lucka 13 i vår julkalender, Agnes skulle kolla med resten i SSKål. 

Inväntar info om fadderutbildning 

4.3 Utbildningsbevakare 

Fått ganska få svar på enkäten om jämlik vård. Påminnelse ska skickas ut. De svar som har kommit in har 

ändå varit givande. 

Extraordinär sjuksköterskestudent utsedda. Dessa kommer få värdecheck, Parmida kollar upp vad det har 

varit innan. Annars förslag på presentkort som gäller på flera butiker i city. 

4.4 Arbetsmiljö 

Sammanställt enkäten som skickades ut som sedan presenterades av UB på programrådet, vilket 

uppskattades av ledningen. 

AMO-vecka med Valla och Norrköping vecka 8: Oklart hur den kommer gå till kopplat till hur situationen 

med pandemin ser ut.  

Klura lite på hur vi kan få specialistprogrammen mer involverade. 

4.5 FUM 

Återkoppling från senaste FUM-mötet. Kårservice ägarföretag berättade om sin verksamhet. 

Dekanus visade brevet som sedan skickades ut dagen efter till alla studenter på Medicinska fakulteten. 

Fortfarande har inga beslut tagits kring vad som ska ersätta Medfak-resan 

Jonna Müller valdes in som ny projektledare för CARMA. 

Diskussion kring medlemsregister. Consensus har någon typ av databas men vi har inte tillgång till den vilket 

vi tycker vi borde ha med tanke på att Consensus under hösten tyckt att vi har för få medlemmar. FUM tar 



 

 

med sig detta till nästa FUM-möte. 

4.6 Näringslivsansvarig 

-- 

4.7 Internationellt ansvarig 

-- 

4.8 PR Media 

-- 

4.9 Sekreterare 

-- 

4.10 Kassör 

Vi har fått tag på ett nytt sektionsskåp som dessvärre är ganska dyrt så vi bör kolla på ett mer hållbart 

alternativ. Eventuellt har vi sakerna hos Maria så länge så får vi säga upp det nya. 

4.11 Vice ordförande 

Eventuellt musikquiz på KK under kärleksveckan i februari. Även detta får vi ta ställning till när det börjar 

närma sig utifrån pandemin. 

4.12 Ordförande 

Preliminärt Pub-örat 18/2 

Utvärdering av poster. 

Consensus har ordnat en frågestund med dekanus, läkare etc ang covid-19. 

Diskussion kring att riktlinjer skiljer mellan olika fakulteter, att medfak har striktare restriktioner än övriga 

fakulteter vilket vi förstår har med VFU att göra. 

5. Motioner och äskningar 

Förslag till företrädare gentemot banken 

BESLUT 

Styrelsen beslutade att utse: 

Parmida Nikkhah Svens personnummer 970531-0945 och Linus Behrenfeldt personnummer 951223-5558 

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda sjuksköterskeföreningen: två i förening i samtliga 

frågor. 

  

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt 

att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank. 

 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

-- 

7. Övriga frågor 

Kassör ska ordna med en budgetrevidering inför stormötet så att vi kan ta vara på de pengar som finns men 

som inte går att ta vara på med tanke på Covid-19. Promota gärna så att flera medlemmar deltar! 

 

Eftersom mycket blir inställt under höstterminen tänker vi att vi lägger extra mycket pengar och fokus på vår 

julkalender samt gärna något projekt innan december. Julkalender-gruppen har redan flera idéer som ska 

spånas vidare på: Förslag på musikquiz på zoom, rebus på ig med pris, diy-videos, samarbeten/spons etc. 

Andra idéer som sker digitalt och involverar medlemmar/studenter: 

• Aktivitetsdag på Zoom: Among us (spel) via telefon/dator samtidigt som ett zoom-samtal. 

• Zoom-Kahoot. 

• Tabata-pass 

 

Vi behöver även bli bättre på att dyka upp på våra egna aktiviteter. 

8. Mötets avslutande 

 

Sekreterare: Natalie Vårdstedt, 2020-11-15 

Ordförande: Linus Behrenfeldt, 2020-11-10 

Justerare: Maja Swartz, utbildningsbevakare, 2020-11-12 


