Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-05-23
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Joakim Jakobsson,
Ordförande välkommnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Alexander Holzt
2.2 Mötesordförande: Joakim Jakobsson
2.3 Mötesjusterare: Amanda Vikberg

3.

§ Ajungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in [namn] för hela mötet med
närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
28 277 kr finns på bankkontot.

5.

§ Subbgrupperna informerar:
4.1 Ped6
Icke närvarande
4.2 Sholkällan
Haft utvästningar 4 medlemmar, ny ordförande är Amanda Vikberg. Mycket
uthyrningar senaste veckorna kan bero på att gula och igloo har stängt.
Undrar ifall de kan få använda Sektionen Swisch, vid tidigare tillfälle har detta
tagits upp och positiv respons har infunnits. De skall ta reda på vad för
“meddelande” som skall tas med för att pengarna skall tillfalla Sholkällan.
Frågor ställdes angående den tv som har givits till lokalen diverse saker för
upphängning.
Informerar sholkällan kan få tillgång till en “……..@shol.se” address

6.

§ Saker som måste göras
6.1 Se över och revidera stadgarna
Ordförande vill att hela styrelsen skriver ut stadgarna och går igenom dem med
märkpenna och rättar samt ger förslag på vad som kan skrivas istället för det
som står nu för att klara ut missförstånd.
6.2 Utvärdera VÅRSTÄMMAN och vad vi missat att göra.
Förslag från ordförande att vi har en tidig höststämma för att klubba igenom
förslag. Förslag Vår/höst- och års-stämma 3st stämmor totalt.Förlsag att
årstämman infinner sig på stämmoveckan.

7.

Tentastuga
Amanda har varit förbi Katarina Mikaelssons kontor vid 2 tillfällen men ingen
katarina har infunnit sig. Kommer att göra det efter dagens möte.
Förslag från ordförande är att ha det på torsdag och på fredag.
Behövs göra snabb reklam, facebook-event, Snap-spamma. Förslag att ha med
några studenter som säger att de är intresserade av tenta-stuga i reklamen.
Då Erica andersson ville ta kontakt med malin för sjuksköterska så har ALex
skickat det vidare till henne.

8.

§ Utskotten informerar:
5.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Kårstyrelsen kommer att gå ut med ett officiellt meddelande om vad som skedde
under Kårfullmäktige #3.
5.2 Utbildningsutskottent
Få personer i LS söker bidrag för transport till praktik, desto fler gör det på TKL:s
sida. Vi vill gärna att vart man ska söka bidrag har för kontaktaddress.
5.3 Informationsutskottet
Inget utskottsmöte har skett, Hemsidan har blivit uppdaterad sedan senaste
styrelsemötet.
5.4 Studiemiljöutskottet
Möte i den 19/5

9.

§ Övrigt
9.1 Medarbetarsamtal
Ordförande vill ha medarbetarsamtal någon gång under de två veckor som
kommer och ha samtal en och en med ordförande för att diskutera vad som är
bra och vad som kan förbättras, hur vi ska nå ut till studenterna.

10.

§ Nästa möte
Ordförande kallar till möte

11.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Amanda Vikberg
.......................................................................

