Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-10-20
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Joakim Jakobsson, Alexander Holzt , Sara Larsson, Erik
Johansson, Amanda Vikberg, Louise Zalamans, Moa Eriksson
Ordförande välkommnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

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

4.

§ Ekonomi
I dagsläget har sektionen 42 620,31kr på kontot.
Detta efter att ett sektionsbidrag om 19 357,20kr utbetalats, och att en summa
om ca 5000kr utbetalats i sektionsbidrag (för fysiosittningen), en faktura för
teambuilding samt inköp inför tackfesten. 500kr har utbetalats tilll Sholkällan. Det
återstår att betala ut 40kr till Ped6 för sålda märken.

5.

Stämma/ Årsmöte
5.1 Sal
Stämman är bokad att vara i E243, klockan 18.00 och framåt.
5.2 Handlingar
Dem är ej skrivna än, men de kommer gå ut i tid.
5.3 Propotionsförslag

Förslag att låta ordföranden i subgrupper vara ledamot på styrelsemöten.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Rekrytering inför verksamhetsåret 2017
Ett mail har kommit angående intressant till den studiesociala posten. Första
rekryteringsveckan går mot sitt slut, det har varit lite människor som har frågat
om hur det är att arbeta inom styrelsen när medlemmar i styrelsen har visat sig.
Andra rekryteringsveckan börjar nästa vecka med lite mer arbete inför den, lite
mer headhunting ska ske. Det ska inte bara tilllsättas styrelseposter, utan också
KF-ledamöter.
Samarbete med Studentconsulting
Har inlett samtal med Student Consulting, kommer ha möte med representant
från dem nästa vecka, mer information kommer.
Reglemente för subgrupper
I dagsläget har det tagits fram ett reglemente som ännu ej är fulländat.
Förslagsändringar till reglementet skall skrivas i ett dokument i driven, inte i
reglementet direkt.
Tackfesten
Det har inhandlats diverse saker, budget hålls fortfarande. Det som återstår är att
förbereda mat och sätta upp lamporna. Frågan uppkom vad sektionen vill göra
med lamporna och hur de ska användas till dess maximala potential. Förslaget
kom då att låta dem stå i Sholkällan fast det är sektionen som äger dem och låna
ut dem vid behov ifrån Sholhällan.
§ Subbgrupperna informerar:
4.1 Ped6
Två events har börjat planerats framåt i vår, datum har satts angående dem. Har
också varit i kontakt med Phaest för att få en mer gemenskap med STUK. Har
också två prospects som skall vara med på events som är inom den närmsta
framtiden.
4.2 Sholkällan
Fyra stycken personer blev inhattade igår, så Sholkällan har nu 10 medlemmar.
Två pedagoger och två fysioterapeuter var det som blev inhattade.Det skall
köpas in västar så att det finns tillräckligt för alla medlemmar. Har haft möte med
6M angående julsittining. Frågan uppkom om ett samarbete med Ped6 så att
Sholkällan ska kunna ha öppet mera dagar, helst varje dag STUK är öppet.
§ Utskotten informerar:
11.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Nu har medlemssiffrorna kommit, och sektionen har ökat till 350 medlemmar
sedan förra året.

11.2 Utbildningsutskottent
Det var både utbilding och teambuilding i tisdags för utbildningsbevakarna.
11.3 Informationsutskottet
Det var möte igår, datum är satta för möten. Den som har event för sektionen
skall få upp det i eventkalendern. En grafisk manual skall plockas fram som både
sektionen och subgrupperna ska kunna använda sig av. Beräknad leverans av
programtröjorna är den 25:e Oktober. Ett förslag kom att betalning av tröjorna
sker i samband med ett event, förslagsvis 30:e Oktober.
11.4 Studiemiljöutskottet
Det var utbildning i tisdags, angående vilka skyldigheter de har som arbetar med
studiemiljön och fick lite mer inblick om vad man kan göra.
11.5 Arbetsmarknadsutskottet
Har inlett samtal med Student Consulting, kommer ha möte med representant
från dem nästa vecka, mer information kommer. Student Consulting verkar
intresserade för ett mer långtgående samarbete.
12.

13.

14.
15.

Fastställande av PC-beslut
Fysioterapeuterna T5 hade ansökt om bidrag för 40st kårmedlemmar men det
anmäldes 62st kårmedlemmar och då togs beslut att bevilja detta tillägg.
§ Övrigt
13.1 Tentastuga och Sektionfika
Vid ett tidigare möte beslutades det att ha tentastuga denna vecka. Det har tyvärr
inte skett på grund av att informationsflödet har inte fungerat korrekt. Sektionsfika
sker på måndag.
§ Nästa möte
Nästa möte sker den 1/11.
§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Amanda vikberg
.......................................................................

