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Sektionsrummet

Närvarande medlemmar:
Ida Engblom
Rasmus Johnsson
Anton Silverbern
Ellinor Lindqvist
Jack Hedetoft
Felicia Dahl
Agnes Lindström
Karla Smoljan (via Zoom)
Ellen Arnetorp (via Zoom)

Ständigt adjungerade:
---

Adjungerade:
Namn Namn (Ankom under punkt XX) (Lämnade efter punkt XX)

Mötesprotokoll

Punkt Kommentar

1. Öppnande av möte Anton Silverbern öppnar mötet 17:00.

2. Fastställande av dagordning Ja

3. Val av sekreterare Till sekreterare väljs Ellinor Lindqvist.

4. Val av justerare Till justerare väljs Agnes Lindström och Jack
Hedetoft.

5. Adjungeringar Som adjungernade är [namn].

6. Föregående mötesprotokoll Ok
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7. Meddelande från ordförande - T7-rådet /Programutvärdering-
19 maj kl: 13-16. De som går i T7
fixar folk.

- Pedagogisk utvecklingssdag- 29
april kl:9-12 - Ellie har lagt upp
inlägg på FB och Ida och Agnes
scoutar/informerar under
terminsombudsmöten.

- Boka in tid för möte om filmen
(introfilm om Sopis för nya
studenter).

- Valbara kurser T7- det ska
skickas vidare till pedagogiska
rådet. IS efterfrågar mer
långsiktighet för att göra det bra.

8. Meddelande från vice ordförande - Val av studentrepresentanterna,
hur det ska gå till- Ellie tar detta
med Amanda.

- Förtydliga relationen till kåren-
Eventuellt möte med kåren?

9. Meddelande från kassör

10. Meddelande från utbildningsutskottet - Uppstart av möten med
studentrepresentanter- Idé om
att ha möte med alla
studentrepresentanter,
sammanställa vad som kommit
fram under mötena. T.ex: Ska
någon information föras vidare till
övriga studenter? Punkten vilar till
nästa möte.

- KF-möte: Många klagar på
Canvas, olika varje kurs. KF
försöker reda ut detta, lägger in på
kursutvärderingarna: Hur funkar
canvas?. Tecken på att lärarna har
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lyssnat på studenternas åsikter! :-)

11. Meddelande från idrottsutskottet - Faktura Korpen- Mest info till
Smilla: fel med fakturan, Jack
mailar den nya fakturan till Smilla.

12. Meddelande från eventutskottet
- Balen: Bra jobbat balkommitén!!!

Kan vara bra att göra en
utvärdering inför framtida baler?

13. Meddelande från novischutskottet

14. Meddelande från PR-utskottet

15. Meddelande från Helsingborgsutskottet - Socionsittning i Helsingborg:
Sittning den 7 maj. Via
studentföreningen STAMPUS.
Arbetsgrupp: Felicia, Rasmus.
Skapa messengergrupp för att
planera vidare.

16. Meddelande från jämlikhetsutskottet - JoL- JoL när Ida har föreläsningar.
Ida hör av sig till Kajsa (suppleant)
och ser om hon kan.

- “Välmåendevecka” - Planering
påbörjas imorgon.
Sektionsrummet bokat från 15:30.
Söka pengar i studiesociala fonden
för att få pengar till föreläsning?
Om ej till föreläsning så kan
pengarna användas för någon typ
av välmående-syfte via
socionomsektionen.

17. Meddelande från arbetsmarknadsutskottet - Linked-in workshop- Info
kommer ut i veckan. 4 april på
kvällen, efter skoltid.

- Föreläsning Barnahus - Digitalt,
nu på fredag vid 14:00.

18. Meddelande från valberedningen

19. Meddelande från ledamöter
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20. Meddelande från arbetsgrupper

21. Övrigt - Överblick på kalendern- Ida
skickar månadsvis ut en screenshot
på kalendern för att alla ska hänga
med på vad som sker denna
månad.

- Påminnelser från lokalvårdarna-
Städa mikrovågsugnar!!! Häng upp
stolar. Städa vask/diskho. Ta ut
kaffesumpen!!!

- Gällande det som skrevs i
gruppen angående lärare- Vi
håller det litet, Anton, Ellie och
Agnes dra i detta. Detta får gärna
stanna inom sektionen tills vidare.

- Spelkväll med psykologerna- 31
Mars 18:00, vi är välkomna!! I
kårens hus, samvetet.

22. Nästa möte 2022-04-05

23. Avslutande av möte Mötet avslutades (18:15).

Ellinor Lindqvist                                                        Anton Silverbern
___________________________ ___________________________
Sekreterare Ordförande
[Ellinor Lindqvist] [Anton Silverbern]

Jack hedetoft                                                              Agnes Lindström
___________________________ ___________________________
Justerare Justerare
[Jack Hedetoft] [Agnes Lindström]
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