
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 15/2 2022 

Tid: 17.20 – 18.29 

Plats: Digitalis 

Närvarande: Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Emma Johansson, Hanna 

Nerell, Lisa Harrysson, Lydia Toft, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Cajsa Gustafsson som justerare 

BESLUT Cajsa Gustafsson 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 

4.3 Utbildningsbevakare 

Sammanställt mötet om ISS3 i ett dokument. De som närvarade vid mötet har fått ta del av 

dokumentet. Uppföljande möte kommer att äga rum nästa vecka där sammanställningen ska 

presenteras för bland annat Helen Marklund. 

Första mentorsträffen för studenter i första terminen äger rum den här veckan. 

Många studenter är spärrade, flera av dessa har angett att de inte har någon att plugga med. Förslag 

uppkommer att skapa en facebookgrupp för alla studenter som vill ha någon att plugga tillsammans 

med. Detta ska följas upp på nästa sektionsmöte. 

Planeringsdag har varit för planering av kursplaner. Alla ska göras om och några sätts i bruk till 

hösten. Under planeringsdagen diskuterades hur kursplanerna kan förbättras. 

4.4 Arbetsmiljö 

Schema för AMO-veckan: 

• 7/3: 10-13:30 PR för AMO-veckan utanför Hasselqvist. Behöver låna Instagram för att ha 



 

 

“Fråga en AMO”. 

• 8/3 och 9/3: Föreläsning 12-13 på plats, behöver hjälp med dator + lunch 

• 10/3: Kvällsyoga på Zoom 

• 11/3: Föreläsning 12-13:30 på Zoom, Suicide Zero 

• Stegtävling pågår mellan 8-10/3 via Instagram 

Förslag på att ha bowling ihop med Medicinska Föreningen. 

4.5 FUM 

4.6 Näringslivsansvarig 

4.7 Internationellt ansvarig 

4.8 PR/Media 

MedFak-sittning blir av 19 mars. PR/Media kommer att ansvara för det grafiska inför eventet.  

Lite rabatt på mailadresser via sektionens domän, men fortfarande en stor kostnad att skapa egna 

adresser via extern hemsida. Förslag att fortsätta med sin privata studentmail för sektionsärenden 

och föra vidare till nästa styrelse att det går att ordna post-specifika adresser från Consensus domän. 

Nallesjukhuset önskar att sjuksköterskesektionen ska sprida information om verksamheten och även 

vara delaktiga om vi skulle önska det. 

4.9 Sekreterare 

4.10 Kassör 

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

SSG-möte har ägt rum, det som framkom är att från och med första mars så förväntar sig 

universitetet att undervisningen ska ske på plats. 

Under ordförandemötet pratades det om att fler program vill anordna karriärskvällar. Det trycktes på 

att det är viktigt att besvara enkäter som skickas ut då de ligger till grund för ledningens beslut 

gällande universitetet.  

Ansökan till nya sektionsstyrelsen ska vara tillgängligt från 21/2 till 20/3. Därefter ska intervjuer 

hållas mellan 21/3 till 5/4. Efter intervjuer hållits har sektionsstyrelsen ett möte för att besluta vem 

som ska erbjudas vilken post. Vid öppnande av ansökningar ska post-presentationer påbörjas på 

Instagram av varje post i styrelsen. Den nya styrelsen väljs in under vårstormötet 10/5.  

5. Motioner och äskningar 

Då SSKål nu är självständiga har de inte längre rätt till tidigare utvecklingsbidrag utan kan äska 

pengar. Äskning inkommit på 20 000 kr. Det kommer att röstas om vid nästa möte då representant 

från SSKål kommer att närvara.  

Länk till äskningen: https://liuonline-

my.sharepoint.com/personal/annli228_student_liu_se/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={7182fa21-

c1f7-40d3-ace6-bbc98f23d76c}&action=edit  

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/annli228_student_liu_se/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7b7182fa21-c1f7-40d3-ace6-bbc98f23d76c%7d&action=edit
https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/annli228_student_liu_se/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7b7182fa21-c1f7-40d3-ace6-bbc98f23d76c%7d&action=edit
https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/annli228_student_liu_se/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7b7182fa21-c1f7-40d3-ace6-bbc98f23d76c%7d&action=edit


 

 

7. Övriga frågor 

Ganska många nya medlemmar under vårens mottagning. 

Aktivitetsdag föreslås planeras ihop med fysioterapeutsektionen för att öka antalet deltagare.  

Förslag att länka en discord med plugg-innehåll i den planerade facebookgruppen. 

Beslut om vem i styrelsen som kan sätta upp och ta ner morgondagens tipspromenad som anordnas 

för kärleksveckan.  

Nomineringen för årets VFU-plats och pedagog är öppen. Det kommer utses gemensamt för 

MedFak. UB sammanställer nomineringarna och styrelsen får därefter vara med och tycka till. 

8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av: Cajsa Gustafsson 


