Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-09-26
1.

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

2.

§ Val av protokollförare, mötesordförande samt mötesjusterare
2.1 Protokoll: Amanda Vikberg
2.2 Mötesordförande: Joakim Jakobsson
2.3 Mötesjusterare: Sara Lundin

3.

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

4.

§ Ekonomi
I dagsläget finns 22995,11kr på kontot. Till detta tillkommer 5000kr från ett uttag
rörande nolleperioden.
540kr tillhör Sholkällan och Ped6

5.

§ Subbgrupperna informerar:
5.1 Ped6
5.2 Sholkällan
Frukosten under helgen gick bra, det planeras för in- och utvästning, man vill
investera i två nya västar.

6.

§ Höststämma/Årsmöte
Datum sätts till torsdag den 10e November. Erica tar ansvaret för att boka en sal.
Amanda tar ansvaret för att skriva handlingarna och kalla till mötet.

7.

§ Rekrytering inför Verksamhetsåret 2017
Första rekryteringsveckan nästa måndag, 3 oktober. Andra rekryteringsveckan
startar måndag 24 oktober.

8.

Tentastuga och Tentafika
Tentastuga preliminärt vecka 42. Erica kollar med sjuksköterskelärare, Sara
kollar med fysioterapeutlärare och Erik kollar med ämneslärare. En dag för
hälsovägledare och en dag för pedagoger.
Tentafika preliminärt vecka 43.

9.

§ Reglemente för Subgrupper
Erika presenterar förslag till reglemente. Förslaget läggs ut i driven senare ikväll.

10.

§ Information Tackfesten
Förslag fredag den 14. Tema neonparty. Färdig budget till nästa möte.

11.

§ Utskotten informerar:
11.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Har ingenting att rapportera
11.2 Utbildningsutskottent: Bidragsdelen var enbart till utlandsstudier.
11.3 Informationsutskottet: Har tagit beställning på programbaserade
sektionströjor. 42 beställda i dagsläget. En till provning nästa onsdag,
beställningen skickas in på torsdag.
11.4 Studiemiljöutskottet: Möte på torsdag, letar önskemål av studenter.
11.5 Arbetsmarknadsutskottet: Uppstartsmöte den 4e oktober

12.

§ Övrigt
-

13.

§ Nästa möte
3 oktober kl 16.30

14.

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

