Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-10-03
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Joakim Jakobsson, Alexander Holzt, Jonathan Hansson, Erik
Johansson, Emma Johansson, Sara Lundin, Erica Andersson
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: Alexander Holzt

3.

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

4.

§ Ekonomi
22995,11:- Fortfarande 5000 på ett annat konto som tillkommer
En obetald faktura från teambuildingen på Boda Borg i somras.

5.

§ Subbgrupperna informerar:
5.1 Ped6
Tog in två nya oskulder i onsdags. En ämneslärare och en väg och vatten. Har
västöverlämning på fredag. En med väst kommer sitta kvar till en ersättare hittas.
5.2 Sholkällan
Hade invästning och utvästning i onsdags. Har många bra rekryter, ska ha en
lära-känna-varandra kväll på fredag för att välja ut vilka fyra som ska tas in.

6.

§ Höststämma/Årsmöte
Sal inte bokad än, Erica bokar sal till nästa möte. Facebook, bordspratare och
mail är tanken till kallelsen.

7.

§ Rekrytering inför Verksamhetsåret 2017
Första rekryteringsveckan startad. Finns inlägg ute på facebook. Befintliga
medlemmar försöker head-hunta. Amanda skickar in till kårernas infobrev.
Utbildningsbevakarna tänker gå ut till ettorna och presentera sig själv på onsdag.

8.

§ Reglemente för Subgrupper
Erica lägger ut reglementet i driven ikväll. Sara finns med och kan bolla ideér till
punkter. Hon bjuder in till ett möte med representanter eller hela subgrupperna
för att diskutera igenom dessa.

9.

§ Information Tackfesten
Datum: 14/10
Dekoration:
Mat: Tacos
Budget: Finns i studiesociala utskottet på driven.
Alexander letar efter ideal och folk som inte anmält sig än.

10.

§ Information om tröjförsäljning
59 stycken beställde tröjor. Många från SSK hade önskemål om ett nytt tryck. Via
omröstningar togs ett nytt tryck fram.
Tryckeriet behöver organisationsnummer och fakturaadress. Behöver även
bilagorna i ett annat format.

11.

§ Utskotten informerar:
11.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Har ingenting att rapportera
11.2 Utbildningsutskottent: Möte tisdag den 4e oktober
11.3 Informationsutskottet: Haft första utskottsmötet. Protokoll finns i
infomappen på driven, man diskuterade om hur man bästa ska kunna använda
sig av utskottsmötena i framtiden.
Även fått mail av en gammal ordförande till pedagogsektionen som undrar över
maillistor via LUDD som tydligen haft något problem då han fått mail om detta.
Han får ta kontakt med LUDD.
11.4 Studiemiljöutskottet: SSU kommer dra ner på möten och mer med SMK
istället. Protokoll finns i studiesociala mappen på driven..
11.5 Arbetsmarknadsutskottet: Möte onsdag den 5e oktober

12.

§ Budgetansökan fysiosittning
Vet nu hur många kårmedlemmar som kommer gå på sittningen. Totalt 62

13.

stycken vilket är 22 mer än vad som var väntat enligt första budgeten. Styrelsen
bestämmer att fatta beslut om detta per capsulam.
Amanda skickar in en reviderad budget ikväll. Alexander skickar ut ett mail om
PC beslut.
§ Övrigt
12.1 Måla på bron
Styrelsen hade för avsikt att måla på bron i lördags men det var krångligare att
köpa färg än förväntat. Vi ska göra research på vilken färg andra föreningar har
använt sig av. Plastfri färg är att föredra
12.2 Ovvar/ärmar
Vi har ett par ovvar ute bland väg och vattenstudenter. Dessa ska lämnas tillbaka
senast imorgon annars debiteras dessa för en hel overall.

14.

§ Nästa möte
Torsdag den 20 oktober i Sholkällan kl 16.30

15.

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

