
 

 

 

Sektionsmöte 

Dag: tisdag 16/11 2021 

Tid: 17.35 – 19.04 

Plats: Digitalis 

Närvarande: Afrodite Johansdotter, Anna Linderholm, Anton Sjöberg, Cajsa Gustafsson, Elisabet 

Hegenbart, Emma Johansson, Frida Kindström, Hanna Nerell, Lisa Harrysson, Lisa Holmstedt, 

Lydia Toft, Malin Karlsson, Victoria Appelqvist Landin. 

 

1. Mötets öppnande 

Lydia Toft öppnar mötet. 

2. Val av justerare 

Förslag att välja Victoria Appelqvist Landin som justerare 

BESLUT Victoria Appelqvist Landin 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 

Studiesocialt ansvarig har haft stormöte med alla sektioner angående veckorna runt musikhjälpen. 

Hela Linköpings universitet har en gemensam bössa, Campus skramlar. Sektionsstyrelsen 

marknadsför sina egna aktiviteter, men delar andras för marknadsföring. 29/11 öppnar bössan, då 

håller sektionsstyrelsen en lunchtävling på campus. 1/12 är det pub och spelkväll på Villevalla ihop 

med fysioterapeutsektionen. 

Studiesocialt ansvarig framför till sektionsstyrelsen vilka aktiviteter som kommer bli av under 

musikhjälpen: 3/12 ska Reflex ha pub eller fest. 9/12 ska Consensus ha en kväll på Pub örat. 10/12 

är det kravall. 14/12 är det en aktivitet i Norrköping på kvällen. 15/12 ska SSKål ha pub på Ryds 

herrgård. 16/12 ska Medsex ha open mic på Ryds herrgård. 

Överfadderiet har uppstart på söndag, är just nu 14 personer som ska vara med.  

4.3 Utbildningsbevakare 

Inkommit önskemål från programledningen att sektionsstyrelsen ska samordna studiegrupper för att 

underlätta studierna för studenter. Sektionsstyrelsen beslutar att anordna pluggstugor för olika 

terminer, förslagsvis som aktivitetstorsdag.  



 

 

Utbildningsbevakare på Consensus vill driva frågan om hur tentastöd ska erbjudas och genomföras 

för ökad tydlighet för studenter och lärare. Det är många som inte har en säker plats till nästa termin 

i nuvarande termin 3 och 4. Förbättringsarbete kring detta planeras i form av samtal med studenter 

den 14/12 i Norrköping och 16/12 i Linköping.  

4.4 Arbetsmiljö 

4.5 FUM 

Sammanfattning av FUM02 som ägde rum 3/12. Medlemsantalet i Consensus går uppåt fortfarande, 

men det finns ett medlemstapp i termin 3 och 4. Consensus har ett mål att synas mer i dessa 

terminer. SFS-möte har varit som hade fokus på internationella frågor i och med lagändringar som 

rör studenter och doktorander. Kårrabatt har gjorts gemensam för alla medlemmar oavsett kår. 20 kr 

rabatt på fester. Vaccination på campus har fortsatt. Ny vice caféchef är tillsatt för pub Örat. 

Trappan i Norrköping är invigd. Consensus styrelse är nu fullsatt. Sponsorpolicy röstades igenom. 

Föregående styrelse fick ansvarsfrihet. Valberedningen är tillsatt. Linköpings Universitets vision för 

2030 diskuterades för att få studenternas syn på det.  

4.6 Näringslivsansvarig 

4.7 Internationellt ansvarig 

4.8 PR/Media 

4.9 Sekreterare 

4.10 Kassör 

4.11 Vice ordförande 

4.12 Ordförande 

Ordförande går kortfattat igenom vad som ska tas upp på höststormötet. 

Ordförandemöte har ägt rum. Kårordförande och vice kårordförande har försökt få fram ett mer 

lättillgängligt dokument för studenters rättigheter samt att de ska försöka få Linköpings universitet 

att skriva på detta dokument. 

Diskussion kring om posterna i sektionsstyrelsen ska ha en separat e-postadress. Detta kan 

underlätta för studenter så det är samma adress varje år att höra av sig till. Sektionsstyrelsen 

beslutar att skapa adresser men eventuellt inte införa dessa förrän nästa verksamhetsår. 

Diskussion kring Evaliuate och hur svarsfrekvensen på kursutvärderingar kan höjas. Förslag 

uppkommer som aktivitet i samband med publicering av enkäten, om man fyller i enkäten få gratis 

kaffe och fika, få ett märke, inte ha utvärderingen utlagd under hela terminen om det inte är 

relevant, tävling mellan programmen och pris till programmet med högst svarsfrekvens. 

Marknadsföra utvärderingarna med en motiverande text. Förslag om att universitetet kan återkoppla 

bättre vad som framkommit och vad som åtgärdats efter utvärderingarna, förslagsvis i ett e-

postmeddelande. Omforma utvärderingarna och göra dem mer specifika för att få tydligare svar. 

Studentundersökning som ska göras i vår diskuteras. Styrelsen tycker att områdena som är 

framtagna ser bra ut. En önskan om att det bör finnas ett “Vet ej”-alternativ för frågor som inte 

gäller en själv eller som man inte kan svara på. Återkoppling tror styrelsen ges bäst via e-post. 

Ordförande informerar sektionsstyrelsen om att flera program har fått veta att det skett sexuella 

trakasserier och att man som styrelsemedlem måste vara medveten om sin roll även privat så det 



 

 

kan uppstå en beroendeställning gentemot personen.  

5. Motioner och äskningar 

6. Gamla punkter och föregående protokoll 

Fråga från styrelsemedlem till utbildningsbevakare om det är någon fråga kring VFU-placeringar 

som drivs. Utbildningsbevakare berättar att studenter ska till nästa programråd ha med sig hur 

placeringarna fungerar i sina program och hur platserna bestäms. Diskussion har bland 

utbildningsbevakare förts kring om placeringar ska ske på samma sätt på alla program i medicinska 

fakulteten. Diskussion om allmänt stöd till studenter gällande examinationer och studier pågår, 

fortsatt diskussion på nästa programutskott.  

7. Övriga frågor 

SSG-möte med bland annat chefer för anställda på Linköpings universitet. Mötena ger möjligheter 

för sektionerna att påverka från ett annat håll. Proprefekten för sjuksköterskeprogrammet hade tagit 

upp på mötet att behovet om studiestöd diskuteras på fakultetsnivå just nu. Styrdokument håller på 

att arbetas fram gällande detta. Fler program har problem med VFU, vilket ska diskuteras vidare 

under kommande möten. Om något önskas ta upp på SSG-mötena så mejla ordförande. 

Förslag på samarbete med Östgötatrafiken i samband med VFU tas upp och diskuteras. Ska 

diskuteras vidare under nästa termin av utbildningsbevakare. 

Förslag att marknadsföra kommande klassittning för termin 3 på sektionens sociala medier, vilket 

sektionsstyrelsen beslutar om att göra då det kan öka deltagandet samt uppmuntra andra att själva 

anordna aktiviteter. 

8. Mötets avslutande 

Lydia Toft avslutar mötet.  

 

Protokoll granskat av: Victoria Appelquist Landin 


