Sektionsmöte
Dag: tisdag 1/3 2022
Tid: 17.23 – 18.45
Plats: Digitalis
Närvarande: Afrodite Johansdotter, Alma Zetterstrand, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa
Gustafsson, Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lydia Toft,
Malin Karlsson, Ted Sivertsson, Victoria Appelqvist Landin.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Emma Johansson som justerare
BESLUT Emma Johansson som justerare
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Intervjuer till nya SSKål pågår.
4.2 Studiesocialt ansvariga
Nya HF är tillsatt och ska presenteras snart på sociala medier när det är säkert att inga ändringar
kommer att ske.
Sjukhuskampen planeras, förslag att den ska vara den 8 april.
Sektionssittning föreslås bli av 20 maj.
4.3 Utbildningsbevakare
Eventuellt förlängs nomineringsperioden för Årets VFU-plats till följd av få inkomna nomineringar.
Nomineringar läses upp för de tre pedagoger som nominerats till Årets pedagog. Perioden beslutas
förlängas med ett par dagar och UB ska skicka ut ett mejl till programmets studenter inom två
dagar.
ISS3-möte har ägt rum med studievägledare i Norrköping och Linköping och programledningen. På
mötet togs en sammanfattning upp av vad som sades på mötet med studenter förra terminen.

4.4 Arbetsmiljö
AMO-vecka nästa vecka, allt deltagande är välkommet.
21/3 MF bowling. Medlemmar utanför styrelsen bör få möjlighet att anmäla i första hand.
4.5 FUM
Sammanfattning av FUM04.
Återigen lyckat vaccinationstillfälle på Campus. Consensus vill öka insyn för kåren i Norrköping.
Årets CARMA hade 86 deltagare. Consensus har förnyat sitt kårtillstånd. MedFak-resan hade också
runt 80 deltagare. Fler tentamenstillfällen har föreslagits på grund av pandemin, men nekades av
programledningen. Mottagningen hade dåligt deltagande men verkade ändå uppskattat av de
nyantagna som deltagit utifrån enkätsvaren. En projektgrupp är uppstartad för att hitta en kårstuga
för medlemmar. Consensus budget har reviderats och höjt summan till studiesocialt. Region
Jönköping är nu godkänd som strategisk partner.
Fråga från FUM-ledamöter till övriga sektionsmedlemmar: Bör vi tillåta partier på campus?
Diskussion förs. Ytterligare frågor uppkommer under diskussionen. Hur lång tid och när ska de i så
fall få stå på campus? Bjuds alla partier in eller kommer de som vill? Går det att göra detta till en
begränsad och specifik tid?
Diskussion kring hur sektionerna ska öka sina medlemsantal. Exempelvis ha mål för hur många
som ska rekryteras. Behövs hitta sätt att värva medlemmar även i senare terminer då det är lägre
där. Sektionerna bör påminna studenter tidigt i terminen så att det ska kännas värt att bli medlem.
Inför nästa verksamhetsplan föreslås ett mer specifikt mål för medlemsvärvning.
Val-FUM nästa gång. Ingen av sektionsstyrelsens medlemmar har något intresse för att vara med i
årets valberedning.
4.6 Näringslivsansvarig
Avdelningar har börjat bjudas in till karriärkvällen, fler är inbjudna än förra gången. Det kommer
även att informeras om sommarjobb och timanställningar för undersköterskor. Lokal är bokat och
datum är satt till 6 april. Diskussion om det går att bjuda in avdelningar från andra regioner också,
inget beslutas.
4.7 Internationellt ansvarig
Kontakt med utbytesstudenter har upprättats. Diskussion förs kring hur överlämning till nästa
person på IA-posten ska fungera eftersom det inte varit så mycket att göra på posten det här
verksamhetsåret. Kontakten med programledningens internationellt ansvariga har inte fungerat, det
behöver planeras och fungera bättre till nästa verksamhetsår. Förslag på att ha ett möte med alla nya
IA och även programmets IA för att ge alla goda förutsättningar inför nästa verksamhetsår.
4.8 PR/Media
6 ansökningar har kommit in hittills till att vara med i nya sektionsstyrelsen.
4.9 Sekreterare
4.10 Kassör
4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
5. Motioner och äskningar
Förslag på att godkänna äskningen på 7500 kr. Beslut att godkänna äskningen på 7500 kr.

6. Gamla punkter och föregående protokoll
Studiegrupp på Facebook är skapad. Regler för gruppen som PR/Media skrivit läses upp. Övriga i
styrelsen godkänner reglerna. Länk till gruppen ska mejlas ut till programmets studenter, även
utspärrade studenter, under veckan.
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av: Emma Johansson

