
 

 

 

Sektionsmöte 
 

Dag: tisdag 7/9 - 2021 

 

Tid: 17:10-19.00 

 

Plats: Rönnen 

 

Närvarande: Lydia Toft, Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Anton Sjöberg, Ted Sivertsson, 

Cajsa Gustafsson, Malin Karlsson, Victoria Appelqvist Landin, Frida Kindström, Anna Linderholm, 

Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Alva Helber, Lisa Holmstedt, Alma Zetterstrand. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet.  

 

2. Val av justerare 

Ted Sivertsson erbjuder sig som justerare 

BESLUT Ted Sivertsson som justerare. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Förslag att godkänna dagordningen. 

BESLUT dagordningen godkänns. 

 

4. Utskotten berättar vad som är på gång 

 

4.1 SSKål 

SSKål planerar Ambulansen och Skräcken. 15 december har SSKål bokat Ryds herrgård och 

studentbandet D-band inför musikhjälpen, förslag att sektionen ska vara delaktig. 

 

4.2 Studiesocialt ansvariga 

Isabelle från Consensus lämnat förfrågan om sektionen vill vara med och samla pengar till 

musikhjälpen i en gemensam bössa. Styrelsen för detta förslag. 

 

Studesocialt ansvariga påbörjar nu uppstart av nya Huvudfadderiet och Överfadderiet. 

 

Förslag lämnas för större sektionssittning för hela programmet framöver. 

 

4.3 Utbildningsbevakare 

Uppstart med Consensus utbildningsbevakare Tilda som tyckte att verksamhetsplanen såg bra ut, 

vill ha någon till VFU-rådet. PR/Media skickar ut mejl till termin 4 och termin 5. 

 

UB har möte med studievägledare Titti och Consensus på fredag angående mentorsträffar och hur 

och när de ska styras upp.  

 

Kursrepresentanter har utsetts från alla utom termin 5. Dessa ska uppstartas, eventuellt på plats. 

 



 

 

4.4 Arbetsmiljö 

Mejl ska skickas till specialistutbildningarna med information om sektionens sociala medier och 

informera om att vi finns, främst informera om arbetsmiljöstöd och utbildningsbevakare. Mejl ska 

skickas även till grundutbildningen. Arbetsmiljöombudet ska skicka ut detta. 

 

4.5 FUM 

Suppleanter väljs in: Lisa Holmqvist, Lisa Harrysson, Lydia Toft och Hanna Nerell. 

 

4.6 Näringslivsansvarig 

Några extra väskor är beställda utöver de som är beställda av studenter. 

 

4.7 Internationellt ansvarig 

 

4.8 PR Media 

Genomgång av nya hemsidan, domänförslag till en kostnad av 1700 kr/år godkänns av styrelsen.  

 

Beslutas om kontaktpersoner till hemsidan för posterna Studiesocialt ansvarig, Utbildningsbevakare 

och FUM-ledamot. Äldre mötesprotokoll än ett år ska inte finnas på hemsidan, dessa kommer 

finnas i en mapp som ska delas mellan PR/Media och Sekreterare. 

 

4.9 Sekreterare 

 

4.10 Kassör 

 

4.11 Vice ordförande 

 

4.12 Ordförande 

Påminnelse om att styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i Consensus. Påminnelse om att 

fikalista inför kommande möten ska skrivas. 

 

Ordförande och Kassör har haft möte med SSKål som efterfrågat bidrag från sektionen. Diskussion 

kring sektionens budget och styrelsens ambitioner med detta verksamhetsår. Styrelsen vill att 

eventuella utdelade bidrag ska gynna sektionens medlemmar, och få ta del av en plan från SSKål 

om vad bidraget ska gå till önskas. Inget beslut tas. 

 

Utbildningsbevakare, Arbetsmiljöombud och Kassör skriver på kontrakt från Consensus. 

 

Påminnelse om att läsa avtal och stadgar som finns i sektionsmappen. Påminnelse om 

styrelsemedlemmars anmälan till sektionsutbildningen nästa vecka. 

 

Information om nya hemsidan Studentlivet.se som vi nu är med på. 

 

Consensus har reviderat sin budget och därav har sektionen fått ett överskott. Consensus planerar att 

värva nya medlemmar, förbättra medlemsförmåner och rusta upp Pub Örat där framtida 

sektionsmöten kan komma att äga rum. 

 

Medfakresan planeras marknadsföras bättre för att få spridning och högre deltagande från flera 

program. Ort släpps om några veckor. Den 15–16 september filmas PR-film inför resan, två 

personer från programmet får gärna delta i filmen. 

 

Ny medlemsförmån i form av 20% rabatt på mat på alla kårhus. Fattigfrukost kommer att ske på 

onsdagar i stället för torsdagar. 



 

 

 

Går igenom verksamhetsplanen och vilka förväntningar styrelsen har på Ordförande, det som 

nämns är framförallt att finnas som stöd. 

 

5. Motioner och äskningar 

Äskning från SSKål om klädbidrag på 7200 kr. Diskussion kring varifrån pengarna kan tas. 

Styrelsen önskar svar på vissa frågor från SSKål och planerar därför att bjuda in deras Kassör nästa 

sektionsmöte. Inget beslut tas. 

 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

 

7. Övriga frågor 

Förråd på Pub Örat fortfarande inte klart, förslag att någon i styrelsen ändå förvarar sektionens 

saker till dess.  

 

SSKållhett har frågats om av studenter, förslag att starta upp någon form av aktivitet under hösten 

om pandemiläget godkänner. 

 

Diskussion om några styrelsemedlemmar är intresserade av att anordna Aktivitetstorsdagar. Varav 

FUM-Frida tar på sig att göra en intressekoll gällande eventuellt ansvariga. 

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Protokoll justerat av: Ted Sivertsson.  


