Sektionsmöte
Dag: tisdag 2/11 2021
Tid: 17.19 – 18.39
Plats: Papaver
Närvarande: Afrodite Johansdotter, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson (Zoom),
Elisabet Hegenbart, Emma Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lisa
Holmstedt (Zoom), Lydia Toft, Malin Karlsson, Ted Sivertsson, Victoria Appelqvist Landin.
1. Mötets öppnande
Lydia Toft öppnar mötet.
2. Val av justerare
Förslag att välja Malin Karlsson som justerare
BESLUT Malin Karlsson som justerare
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
En av de studiesocialt ansvariga i sektionsstyrelsen har avgått. Det kommer finnas en studiesocialt
ansvarig kvar och resten av styrelsens medlemmar ska stötta upp denne.
Diskussion kring vilka som ska ha möjlighet att anmäla sig till överfadderiet under vårens
mottagning. Förslag att termin 3 och högre ska kunna anmäla sig. Har någon tidigare varit med i
överfadderiet bör denne vara gammel-ÖF.
Förslag att arrangera någon aktivitet efter fadderutbildning 2 för att arrangörer ska ha möjlighet att
lära känna varandra och då förbättra förutsättningar för ett gott samarbete arrangörer emellan under
mottagningen. Datum för utbildningen föreslogs till 9 december med aktivitet efter och 12
december utan aktivitet.
Diskussion kring sektionssittning under nollningen. Förslag på Gatsby-tema, “The Great GaSSK”.
Eventuellt blir det 31 januari, inte heller beslutat var det blir än. Budget drygt 10 000. Förslag på
eventuellt märke och utseende lämnas till studiesocialt ansvarig.
Det planeras en MedFak-sittning med sektionerna som arrangörer i mars.

Möte har hållits med nya huvudfadderiet som inkluderade teambuilding. Det verkade uppskattat av
deltagarna att få en introduktion till varandra för att komma ihop som grupp.
4.3 Utbildningsbevakare
I vår sker öppet hus för alla som är intresserade av att plugga i Linköping och Norrköping.
Information delges angående att styrelsens medlemmar får vara närvarande och representera
studenter på Linköpings Universitet. Beslutas om när det närmar sig.
Mentorsträff för ettorna på måndag 8/11. ME12- och HEO1-tentor till detta tillfälle uppmuntras
skickas till utbildningsbevakare så att dessa kan visas vid träffen.
Utbildningsbevakare har haft möte med Helén Marklund. Inget stöd inför ISS3/MOI3 kommer att
ges eftersom inga frågor inkommit av de som beviljats stöd. Diskussion förs kring eventuell
förändring i hur stöd erbjuds och söks av studenter för att undvika att stöd ska ställas in. Diskussion
om det behövs förändring i stadgar för att förhindra att detta.
Inför val av extraordinär SSK-student behöver presentkort och diplom köpas in.
Styrelsens medlemmar får gärna informera om sin post på sektionens sociala medier. Det har
framkommit från studenter att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig vid frågor eller
problem.
Det har framkommit att studenter på programmet tycker att VFU-fördelningar sker ojämlikt
gällande pendlingsavstånd. Diskussion förs om det bör återupptas ett arbete för ett bra sätt för att
göra det mer rättvist utan att det missköts.
4.4 Arbetsmiljö
4.5 FUM
Ingen av styrelsemedlemmarna har något att tillägga gällande Consensus sponsorpolicy.
Policyn gäller Consensus, inte sektionsstyrelsen. Förslag tas upp att sektionen kan ha en egen
sponsorpolicy. Diskussion förs kring att utöka sektionsstyrelsens sponsorsökande. Dokument bör
upprättas med förslag på vilka företag/föreningar/andra som kan kontaktas för sponsorförfrågningar
och en mall på ett mejl som kan skickas ut.
4.6 Näringslivsansvarig
4.7 Internationellt ansvarig
Vissa utbyten i vår är inställda på grund av andra orsaker än pandemin. Förfrågan framförs av
internationellt ansvarig om någon styrelsemedlem kan stötta upp denne i det internationella arbetet
framöver.
4.8 PR/Media
PR/Media-ansvarig har varit på MSA-möte. Där diskuterades att bredda marknadsföringen för
sektioner och utskott och deras aktiviteter även mellan sektioner och festerier och inte bara inom för
att alla ska kunna nå fler med sina aktiviteter och evenemang.
4.9 Sekreterare
Förslag och beslutat att alla sektionsstyrelsen är med i valberedningen.
4.10 Kassör

4.11 Vice ordförande
4.12 Ordförande
Ordförande och vice ordförande har haft möte med SSKåls representant. Där föreslogs att förbättra
samarbetet genom att sektionsstyrelsen och SSKål ska hjälpa varandra om de behöver stöd och på
så sätt lättare kunna fråga varandra om hjälp. För att ytterligare förbättra samarbetet föreslogs
sektionen och SSKål ha en adventsfika tillsammans. SSKåls representant ska ta med sig till
resterande medlemmar i festeriet att kommunikationen mellan styrelsen och SSKål bör tas
sinsemellan innan det pratas med andra.
Ordförande uppmuntrar alla poster i sektionsstyrelsen att även ta hjälp av varandra inom styrelsen
vid behov.
Information om SSG-studentrepresentant. Någon i styrelsen får gärna anmäla sig till detta.
5. Motioner och äskningar
6. Gamla punkter och föregående protokoll
7. Övriga frågor
Gällande aktivitetskvällar bör någon mer undersökning hållas på sociala medier för att kolla av
medlemmarnas intresse. Förslag på att hålla quiz på zoom och sällskapsspel i en lokal på US.
Förslag att anordna teambuilding för sektionsstyrelsen.
Förslag att framtida sektion och festeri ska ha en aktivitet ihop tidigt under verksamhetsåret för att
förbättra förutsättningarna för ett gott samarbete.
Förslag att ha postspecifika mailadresser för att underlätta för studenter och kommande
sektionsstyrelser. Eventuellt finns redan dessa mailadresser men det behöver kollas upp.
8. Mötets avslutande
Lydia Toft avslutar mötet.

Protokoll granskat av:
Malin Karlsson

