Sektionsmöte
Dag: Tisdag 27 april
Tid: 17:15-17:44
Plats: Zoom
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Elin Åberg, Maria Karlsson, Isabella Zackrisson, Ifti Alam,
Amanda Melby, Parmida Nikkhah Svens
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Parmida Nikkah Svens till mötets justerare
BESLUT Välja Parmida Nikkah Svens
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
- Berättelse hur mottagningen kommer se ut. Planeras bedrivas i pandeminivå 2.

Campusförlagda sammankomster ingår, ska spegla undervisningsgrupper. Riktlinje 30 pers.
3-10 aktiviteter med fysisk närvaro per nollegrupp.
4.3 Utbildningsbevakare
-4.4 Arbetsmiljö
-4.5 FUM
-4.6 Näringslivsansvarig
- Zoomföreläsning för T1:or om ME12. Skicka tips till Maja/Elin.
- Väskor levererade till Örat, ska delas ut till T1:or
4.7 Internationellt ansvarig
-4.8 PR Media
-4.9 Sekreterare
-4.10 Kassör
-4.11 Vice ordförande
-4.12 Ordförande
- Snart kommer nya styrelsen ut officiellt
5. Motioner och äskningar
- SSKÅL 15 000 kr: SSKÅL har tidigare fått 30 000 i bidrag, men kommer i.o.m. nya propositionen
ha separat kassa. De låga inkomsterna detta verksamhetsår relaterat till Covid-19 gör att endast ca 15
000 kr finns att överlämna till nya styrelsen. Utgifterna kommer innefatta nolle-p, höst- och

vårsittning, ambulansen, färg, penslar m.m. De vill äska detta för att SSKÅL 21/22 ska kunna starta
på samma premisser. Äskning GODKÄNNS. Samtliga röstade för.
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
- Plan för överlämning till nya styrelsen – zoomöverlämning och så som tidigare, bjuder med
-

dem till ett av våra sektionsmöten (utöver Vårstormötet som de uppmuntras vara med på.
Ev. Zoomträff, sittningsliknande (med SSKÅL och snapsarna? Också?), kan man beställa
mat till alla via matleveransföretag som på FUM-möten?
16:e maj deadline för att skicka ut testamente till nya sektionen
Planering för examensvideo påbörjad

8. Mötets avslutande

Felicia Östman avslutar mötet
Ordförande: Linus Behrenfeldt 2021-05-03
Sekreterare: Felicia Östman 2021-04-27
Justerare: Parmida Nikkah Svens

