Sektionsmöte
Dag: Tisdag 8 december 2020
Tid: 17:15-18:00
Plats: Zoom
Närvarande: Linus Behrenfeldt, Felicia Östman, Rima Patel, Lydia Toft, Natalie Vårdstedt, Maria
Karlsson, Isabella Zackrisson, William Wennerström, Maja Swartz, Gustav Thornell, Amanda
Westerberg, Amanda Melby, Agnes Johansson.
1. Mötets öppnande
Linus Behrenfeldt öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Amanda Westerberg till mötets justerare
BESLUT Välja Amanda
3. Godkännande av dagordning
Förslag att godkänna dagordningen
BESLUT Godkänna dagordningen
4. Utskotten berättar vad som är på gång
4.1 SSKål
Samarbete mellan SSKål och sektionsstyrelsen planeras under kärleksveckan, närmare planering
längre fram!
4.2 Studiesocialt ansvariga
Vår gemensamma bössa till musikhjälpen startar idag!
Mottagningen VT21 har beslutats bli helt digital. Därför lite oklart kring sektionens roll eftersom
detaljplaneringen dröjer en stund till.
4.3 Utbildningsbevakare
Programansvarig Helene Marklund eftersöker sjuksköterskestudenter som vill vara med i en
arbetsgrupp för utställning i biblioteket. Tema: “sjuksköterskan då och nu”, fokus på utvecklingen
av utbildningen, yrkesstatus, forskning mm. Övrig info: ska stå ca 6 mån i medicinska biblioteket
och därefter ev. i Norrköping.
4.4 Arbetsmiljö
Det är fastställt att det blir 100% distansstudier fram till slutet på mars. LIU planerar dock hela
vårterminen på distans, eftersom det är lättare att ställa om från distansstudier till studier på plats än
tvärtom.
4.5 FUM
Information från senaste FUM03
Flera vakanta poster blev tillsatta, bla Maria och Isabella från sektionsstyrelsen kommer att vara
med i valberedningen. FUM-sekreterare är dock fortfarande vakant
Medlemssystemet för Consensys planeras ändras. Vi i sjuksköterskesektionen anser att det bör
finnas en funktion för att kunna se vilka som är medlemmar och hur länge samt termin. Just nu
behöver vi kvitton för att hålla koll på detta vilket är krångligt.
En ny policy om arbetsmiljö röstades igenom, denna mejlas till vår AMO.
4.6 Näringslivsansvarig
-4.7 Internationellt ansvarig

-4.8 PR Media
-4.9 Sekreterare
Vårterminens första möte blir preliminärt 19 januari.
4.10 Kassör
Parmida och Linus har nu blivit firmatecknare.
4.11 Vice ordförande
-4.12 Ordförande
-5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Vi har en idé om att skapa en sjuksköterske-discord där det ska finnas tentor, chattar, pluggrum etc.
Extra användbart nu i distanstider. Plattformen är tänkt att ersätta den dropbox som nu används av
många studenter då det varit mycket problem med den.
8. Mötets avslutande
Linus Behrenfeldt avslutade mötet
Ordförande: Linus Behrenfeldt, 2021-02-02
Sekreterare: Natalie Vårdstedt, 2021-03-15
Justerare: Amanda Westerberg 2021-03-15

