Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-12-06
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Joakim Jakobsson, Erik Johansson, Louise
Zalamans, Alexander Holzt, Amanda Vikberg (via Länk).
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Joakim Jakobsson för hela mötet
med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
4.1 Ekonomisk Redovisning
Sektionen har för närvarande 26.271,31kr på kontot.
Detta efter det att fakturor för en sammanlagd summa om 26.109,00kr betalats
till Luleå Studentkår och Company Line.
4.2 Försäljning av sektionströjor
Sedan den 10:e november har vi tagit emot betalningar på vårt bankkonto för en
summa av 9.240,00kr detta innebär att det fortfarande saknas ca 10.000,00kr för
att nå upp till ett breakeven resultat.
(detta motsvarar 37 kårmedlemmar som inte betalat).
Torsdagen den 8:e december kommer vara nästa tillfälle som medlemmar
kommer ha möjlighet att hämta och betala sin sektionströja.

5.

§ Överlämningar
Ordförande påminner styrelsen om att författa sina överlämningar till
nästkommande verksamhetsårs styrelse. Vid skrivandet av överlämningen
uppmanas styrelsen att fråga sig själv vad de själva hade önskat att de fick i sin
överlämning.
Styrelsen beslutar att inte hålla i någon överlämningsmiddag för nästa
sektionsstyrelse förrän samtliga överlämningar är inlämnade.

6.

§ Nominationer för verksamhetsåret 2017
6.1 Namn:
Selma Brännström (Ämneslärare) - har kunskaper inom grafiskt arbete.
Hanna Roslund (Ämneslärare) - har engagerat sig i studentmentorsprojektet.
Desirée Ljungström (Fysioterapeut)
Axel Lindgren (Ämneslärare) - har uttryckt att han vill engagera sig mer inom
studentlivet.
Emmelie Hellström (Förskollärare) - har blivit informerad om styrelsen och dess
vakanta poster. Lät dessutom intresserad.
Linnea Hofverberg (Ämneslärare)
Jonna Karlsson (förskollärare) - har blivit informerad om styrelsen och dess
poster.
Jonas Backe (grundlärare) - tilltänkt KF-ledamot.
Hanna Jonsson (Sjuksköterska) - Tillfrågad i ett första skede.
Tim Karlsson (ämneslärare) - Skulle eventuellt passa som både
informationsansvarig eller utbildningsbevakare.
6.2 Hur går vi vidare med namnen?
Styrelsen föreslår att kontakta dessa personer och informera dessa om att de är
attraktiva för styrelseposter och/ eller andra poster i anslutning till sektionen för
hälsa och lärande under verksamhetsåret 2017.
Vid positivt gensvar för föreslås för personerna att de kan närvara vid framtida
styrelsemöten eller att de rent av är aktuella för en nomination.
Till nästa mötestillfälle ska alla personer vara kontaktade av den personen som
“nominerade” dem. (Erica Andersson kontakter Hanna Jonsson).
Elin skriver en mall för vad som kan skrivas eller sägas till personerna i fråga.

7.

§ Bidragsansökan: Julsittningen
Sholkällan har inkommit med en bidragsansökan om 1975kr.

Då mötet hade så pass få deltagare föreslås att beslutet tas Per Capslum.
Elin skickar ut beslutsunderlag via mail.
8.

§ Subgrupperna informerar:
8.1 Ped6
Ped6 har gått ut med sitt evenemang Ombytta roller (4/2). De ska sätta upp
affischer nu, för att sedan sätta upp nya affischer efter tentorna med mer
information kring pris. Ped6 ämnar söka bidrag från sektionsfonden för att täcka
upp kostnaderna för vakt (till gelbe).
Ska hålla kontakt med källan för att tillsammans hålla i en bakisdag (5/2). Fråga
lyftes ifall de båda subgrupperna tillsammans ska söka bidrag från styrelsen.
Vill hålla i ytterligare en sektionskaps.
Håller på att kontakta olika sexmästerier för eventet Ovvelympix som kommer
hållas i april. Ped6 frågar källan ifall de vill hålla i en station under eventet.
Föreslår ett möte med källan i framtiden.
8.2 Sholkällan
Har sålt ca lite mer än 200 biljetter till julsittningen (10/12) tillsammans med 6M.
Många fler LS:are som köpt biljetter i år. Kommer sedan att hålla evenemanget
under lördagen.
Har haft öppet nästan alla lördagar under hösten.

9.

§ Utskotten informerar:
9.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Ordförande har varit på utbildningsdag tillsammans med kårstyrelsen och
ledningsgruppen. Under denna utbildningsdag hölls bland annat workshop i
ledarskap samt en styrelseutbildning.
2017års nolleperiodsgrupp valdes vid närmsta föregående styrelsemöte. På
samma möte informerades det om bostadsmarknaden.
Sektionen måste ha med en studentrepresentant i institutionernas
ledningsgrupper. Detta är ett kriterium för att få ut sektionsbidrag från LS.
Det råder dock stor problematik kring denna fråga.
9.2 Utbildningsutskottet
Inget att rapportera.
Nästa års utbildningsbevakare för fysio närvarade vid mötet.
9.3 Informationsutskottet

Har gått igenom Luleå Studentkårs grafiska profil. Frågor kring vad studenter
säger gicks igenom.
Har haft möte med Ped6 angående vilket budskap kring sektionen som
förmedlats vid olika tillfällen.
9.4 Studiemiljöutskottet
Har tagit upp problematiken kring brandlarmen i D-huset i studiemiljökommitén.
Lägger upp anteckningar från detta möte på driven.
9.5 Arbetsmarknadsutskottet
Har varit i kontakt med både Student Consulting och SRAT.
Kommer att ha möte med Student Consulting vari sammarbetet kommer
diskuteras vidare.

10.

§ Övrigt
10.1Musikhjälpen
Under Luciadagen kommer det att hållas en uppesittarkväll mellan 19-02.
Sektionen har fått förfrågan om att göra något.
Styrelsen uppmanas att ha någon form av representationskläder ifall de kommer
medverka på evenemanget. Inget övrigt bestäms.
10.2 Teach for sweden
Ordförande informerar om en idé till ett projekt för att utveckla lärarprogrammen
som eventuellt skulle kunna göras i samband med Teach for Sweden.
10.3 Fokusgrupp
Förslag på hur styrelsen kan utveckla styrelsearbetet för att engagera de som
inte är sektionsmedlemmar.
Detta skulle exempelvis kunna ske genom att bjuda in ett par icke-medlemmar till
en fokusgrupp där dessa frågor kan diskuteras.
Styrelsen ställer sig positivt till förslaget, men väljer att bordlägga det till nästa
verksamhetsår. Vidare diskussioner kring vad styrelsen skulle kunna bjuda på för
att göra en sådan fokusgrupp attraktiv uppkom.

11.

§ Nästa möte
12/12-16 klockan 16.30 i Källan.

12.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Elin Thor
.......................................................................
Justerare
Erik Johansson
.......................................................................

