Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-09-19
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Joakim Jakobsson, Amanda Vikberg, Alexander Holzt, Sara
Lundin, Erica Söderberg, Erica Andersson, Erik Johansson
Ordförande välkommnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

§ Ajungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Jennifer Bäckström för hela mötet
med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
22 600:- på kontot
5000:- placerat på ett annat konto
Vi är skyldiga subgrupperna ca 540:-

5.

§ Subbgrupperna informerar:
5.1 Ped6
5.2 Sholkällan
Kunde ha öppet i lokalen varje dag under nolleperioden. Väldigt många
intresserade, 9 stycken rekryter just nu. Vill ta in tre-fyra stycken just nu. Ny
riktilinje är att ha öppet alla lördagar. Börjar planerar för julsittningen inom en
snar framtid.

6.

§ Nolleperioden 2016
6.1 Utvärdering
Sektionen deltog på fyra moment, dessa var sektionssittning, utphlykt,
nollemässan och overallprovningen.
Generellt sett gick det bra men vi skulle behöva planera lite mer inför nästa år.
Kommunikationen inom gruppen hade kunnat förbättrats. Kommunikationen
mellan dem som var fysiskt på plats var bättre.
Informationen från nolleperiodsgruppen har varit bristfällig.
En förslag till nästa år är att man har en projektledare för nolleperioden.
Under nolleperioden hade vi två tävlingar som var uppskattade.
Ett förbättringsförslag är att styrelsen besöker nollornas hemklassrum under
någon av deras klassgemenskaper
Ytterligare ett förbättringsförlag är att styrelsen hade kunnat representera
sektionen vid någon station under phestivalen
6.2 Tackfest
Vi planerar för att arrangera en tackfest för de frivilliga och de phösare som
hjälpte till under sektionsmiddagen. Konceptet är under planering men planen är
ett neonparty med flera olika välkomstbålar i olika färger.

7.

§ Rekrytering inför verksamhetsåret 2017
Verksamhetsåret lider mot sitt slut. Vi behöver rekrytera till den nya styrelsen.
Personlig kontakt är ett bra sätt att rekrytera, både person till person
(headhunting) samt person till grupp. Till exempel att gå och presentera sig till
klassrummen. Gå ut med information via facebook. Använda sig av
informationsskärmarna i B huset. Använda sig av kårernas veckoinfo.
Bordspratare? Första rekryteringsveckan startar igång den 3e oktober. Andra
rekryteringsveckan startar preliminärt den 31 oktober. Vi startar en separat
mailadress inför rekryteringen, val@shol.se, som vidarebefordras till
informationsansvarig och studiesocialt ansvarig.

8.

§ Höststämma
Vi är i behov av att planera höststämman. Vi behöver boka en lokal, sätta ett
datum, skriva dagordning, skriva en kallelse som måste gå ut, skriva handlingar.
Viktigaste som måste vara med är personval.

9.

Försäljning
9.1 Märken
Vi sålde märken för ca 2000 under nolleperioden varav ca 540 av dessa tillhör
våra subgrupper

9.2 Ovvar/ ärmar
Vi har fått förfrågningar från tre fysioterapeuter om att köpa ärmar. Vi har även
fått förfrågningar av Väg och Vatten som vill köpa alla våra ärmar som är blå.
Vi har även sålt vissa av våra overaller till kåren.
10.

§ Utskotten informerar:
10.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Alla styrelseaktiva och kåraktiva har
tillgång till rabatt på gymkort. Till veckan kommer det öppnas upp för rekrytering
till valberedning och till talmanspresidium.
10.2 Utbildningsutskotten: Har haft sitt första möte. Gick igenom vad som
händer till hösten. Kommer ha en teambuilding i kombination med information om
vad det innebär att vara utbildningsbevakare. Det kommer vara möten varannan
vecka under hösten.
10.3 Informationsutskottet: Har besökt New Wave profile för att se över
möjligheten att beställa sektionströjor. Har fått en offert skickad som ser bra ut. Vi
ska ha en provningsdag nu på fredag och en dag någon gång nästa vecka.
10.4 Studiemiljöutskottet: Har möte nästa torsdag.

11.

§ Övrigt
11.1 Bidragsansökan
Fysioterapeuterna anordnar en sittning och vill ge kårmedlemmar
subventionerade priser. De har ansökt om ett bidrag för 30 kronor per
kårmedlem.
Styrelsen väljer att godkänna bidragsansökan och bidra till att subventionera
priser för kårmedlemmar. Amanda, Alexander och Sara väljer att lägga ner sin
röst för att undvika en jävig situation.
11.2 Krav på subgrupper
Vi ska skriva en författning om vad som ska gälla för våra subgrupper. Erica
Andersson skriver ett utkast gällande detta till nästa möte.

12.

§ Nästa möte
Måndag 26september kl 16.30

13.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
(namnförtydligan)
.......................................................................

