Sektionsmöte
Dag: 19 januari 2021
Tid: 17:15-18:05
Plats: Zoom
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Lydia Toft, Mikaela Skatteboe, Natalie Vårdstedt, William
Wennerström, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam, Emma Hilmersson, Maja Swartz, Amanda
Westerberg, Amanda Melby.
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Mikaela Skatteboe till mötets justerare
BESLUT Välja Mikaela
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
Video till nollan
4.3 Utbildningsbevakare
Återkoppling från programutskott:
Studenter i termin 4 har tidigare kunnat vara mentorer för nya studenter i termin 1. Detta har nu tagits bort
pga bristande intresse från T4-studenter. Titti efterfrågar en digital variant så att det ska finnas någon
liknande lösning för nya studenter. Maja återkopplar till Titti för att får mer ingående info om vad som är
tänkt, flera i sektionen är positiva till att ställa upp.
Åsa Ernessen diskuterade kring särskild hänsyn vid VFU-placering angående folk med småbarn, risk att det
är många som utnyttjar det trots att det inte behövs. För oss i sektionen är det svårt att ta ställning då det inte
är vi som får in dessa ansökningar och inte riktigt vet hur det går till, men vi tänker att kriteriet behöver
specificeras från det ganska stort omfattande “familjesituation” till exempelvis “ensamstående” eller
liknande.
Tre examinatorer har fått ta emot grova påhopp via mail vilket har öppnat upp en diskussion kopplat till Lius
hederskodex. Ledningen önskar därför ett samarbete med sektionen för att nå ut till studenterna att detta inte
är acceptabelt.
4.4 Arbetsmiljö
-4.5 FUM
-4.6 Näringslivsansvarig
-4.7 Internationellt ansvarig
-4.8 PR Media
-4.9 Sekreterare

-4.10 Kassör
-4.11 Vice ordförande
Planering kärleksveckan är påbörjad. Bland annat planeras ett digitalt quiz och ev föreläsning av
Kärleksakuten. Det kommer även anordnas en tävling där priset kommer vara kopplat till HBTQ
(information, saker etc.)
4.12 Ordförande
Till hösten startar det nya masterprogrammet i genetisk vägledning. Detta program behöver omfattas av en
sektion, vilket inte någon sektion har riktigt anmält sitt intresse för. Eventuellt kommer detta att tas upp på ett
FUM-möte och vi behöver därför samla information och argument för/emot för vilken sektion som
programmet ska gå under. Vi diskuterar bla kring att vi redan står för både grundutbildningen för
sjuksköterskor + flertal specialistprogram, dvs att det finns sektioner som inte har lika stor “arbetsbörda”
redan. Linus ska försöka få mer information om vad det faktiskt innebär att få ännu ett program under sig.
Avtalet mellan Sjuksköterskesektionen och Consensus ska revideras. Läggs i vår FB-grupp så får var och en
gå in och läsa igenom.
5. Motioner och äskningar
-6. Gamla punkter och föregående protokoll
-7. Övriga frågor
Campusbokhandeln har skickat rabattcheckar som ska gå till nya studenterna.
Utställning i biblioteket: Maria har haft möte med programansvarig och bibliotekspersonal m.fl. och fått
material om bland annat yrkesuniform, utrustning, akademisering, utbildning. Samt professionen
Sjuksköterska- vilka roller har funnits och vart är vi påväg? Arbetet kommer fortsätta under våren.
Café Örat: Fråga från caféchefen om intresse finns för eventuellt skapande av ett samarbete med sektionen.
Då sektionen är initialt intresserade ska Mikaela Skatteboe (IA) reda ut detaljer och återkomma till nästa
sektionsmöte med färdigt förslag.
Aktivitetsdagar/aktiviteter ska fortsätta under vårterminen, lär bli främst i digital form som i höstas.
Linus spelar in en kort presentation om sektionsstyrelsen som ska visas upp för nollan.
8. Mötets avslutande
Linus Behrenfeldt avslutar mötet

Ordförande: Linus Behrenfeldt, 2021-02-02
Sekreterare: Natalie Vårdstedt, 2021-03-15
Justerare: Mikaela Skatteboe 2021-04-01

