Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-11-21
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Joakim Jakobsson, Sara Lundin, Alexander Holzt, Elin Thor,
Erik Johansson, Louise Zalamans, Amanda Vikberg
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

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

4.

§ Ekonomi
52.580,31 Kr finns på vårt bankkonto.
- Faktura på 19.569,00kr för tröjorna.
- Faktura på 5.718,00kr för tömmning av Fällan.
- Faktura på 1.022,00kr för affischer (från 2014).
-Tröjor: vi har fått betalt för 39 tröjor, vi har 20 tröjor kvar att dela ut som inte har
blivit betalda.

5.

§ Strategier för styrelserekrytering
Under årsmötet ålades det sektionsstyrelsen att tillsätta de vakanta posterna.
Dessa inkluderar Ordförande, Utbildningsbevakare, Arbetsmarknadsbevakare,
Informationsansvarig, KF-ledamöter, Revisor, Valberedning.
5.1 Tillsättande av tillförordnad ordförande
Elin Thor väljs in som tillförordnad ordförande till verksamhetsårets slut.

5.2 Headhunting
Förslag att alla i styrelsen inkommer med minst två namn som de tror kan passa
de vakanta posterna. Dessa namn borde inkomma senast 4/12.
6.

Samarbete med StudentConsulting
Erik ska boka in ett möte med StudentConsulting för att göra en plan för att se
vad de båda parterna vill få ut av samarbetet.

7.

§ Subbgrupperna informerar:
7.1 Ped6.
-Jobbar med ombytta roller 4/2, har bokat gelbe. Väntar på offert från stuk.
-Planerar för Ovvelympics 8/4, puss6 är intresserade att vara med i nuläget, de
jobbar för att få med subgrupper från TKL.
-Var med och hjälpte till under D.A.D, hade en station på onsdagen. Ped6 har
även varit ute varje kväll under D.A.D och visat upp sig.
7.2 Sholkällan
- Hade stängt under lördagen då de inte hade resurser på grund av D.A.D.
- Planerar julsittningen med 6M 10/12
-Planer på ett nytt event, som troligtvis kommer ske under lp 3.

8.

§ Utskotten informerar:
8.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: De jobbar med stadgarrevederingar.
Den nya nolleperiodsgruppen kommer bestämmas i veckan.
8.2 Utbildningsutskottet Har haft en utbildning, kommer att ha en till utbildning i
januari för de nya som tillsätts.
8.3 Informationsutskottet Har inget nytt att berätta. Erik kommer gå på nästa
utskottsmöte tis 22/11.
8.4 Studiemiljkommitén Inget nytt att rapportera, ska på möte 22/11. Ska ta upp
frågan om brandlarmet i D-huset
8.5 Arbetsmarknadsutskottet Erik har varit i kontakt med Ordförande för
arbetsmarknadsutskottet, de har tagit upp att Lärarförbundet står i D-huset utan
att betala något för att marknadsföra sig där.
Ska ta kontakt med instutionen för hälsovetenskap och se om de har något
intresse för att marknadsföra sig på skolan.

9.

§ Övrigt
9.1 Pedagogsektionen
Vi behöver ha ett styrelsemöte där minst 5 pedagoger öppnar upp styrelsen,
beslutar om att föra över pedagogsektionens tillgångar till sektionen för hälsa och
lärande, beslutar att stänga ner sektionen, och sen ha en ett möte 2 veckor
senare där sektionen stängs ner.
Vi bör tillsätta en projektgrupp som tar ansvar för detta.
9.2 Lilla nolle-P
Fråga från Ped6 vilka dom ska ta kontakt med angående vilka datum som gäller
inför lilla nolle-P. Förslaget är att ta kontakt med projektledare, valet inför NPG är
på torsdag 24/11 så efter det vet vi vilka som har blivit tillsatta.
9.3 Sektionsfika
Förslag att ha sektionsfika under tenta-P i januari. Vi bör då ha gjort färdigt allt arbete
innan då verksamhetsåret har löpt ut och det är den nya styrelsen som då blir ansvariga
för detta.
9.4 Överlämning av styrelseposter
Förslag att de som sitter i styrelsen skriver ner vad de har gjort under året så att det blir
lättare för den nya styrelsen att sätta sig in i sin post. Detta ska vara klart senast den
31/12 då verksamhetsåret löper ut.
9.5 Sektionströjor
Planen är att sälja sektionströjorna på fredag 25/11 under sektionscapsen.

10.

§ Nästa möte
6/12-2016

11.

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

Erik Johansson
.......................................................................

