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

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor , Erik Johansson, Sara Lundin, Linnea Hofverberg,
Axel Lindgren, Erica Andersson, Alexander Holzt
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Linnea Hofverberg och Axel
Lindgren för hela mötet med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
Sektionen har för närvarande 28.371,31kr på kontot. Dock har ingen utbetalning
till Sholkällan skett till deras evenemang Julsittningen med 6M.

5.

§ Sektionströjor
En faktura finns och är betald på 19.569,00kr dock pengarna som kommer in
ligga på ett belopp på 16.940,00. Väntar på svar från Company Line angående
missförstånd i mail.

6.

§ Fastslå PC-beslut
PC-beslut angående Sholkällans bidragsansökan är fastslaget och beviljat. Tre
medlemmar valde att lägga ner sin röst i detta beslut på grund av jäv situation.

7.

§ Stadgändring
Ändra texten i stadgarna där det står att sektionslokalen ej kan uppsägas av
sektionsstyrelsen till att varken sektionslokalen eller sexmästeriet kan bli uppsagt
av sektionsstyrelsen. Istället är det något som skall beslutas på en stämma där
medlemmar i SHoL kan närvara.

8.

§ Subgrupperna informerar:
8.1 Ped6 Gör mycket reklam för ombytta roller och pratar med Puss6 och
Sholkällan angående kommande event. Har planer för kommande tentaröj att
ändå representera Ped6 med hjälp av band som har Ped6 färger med tanke på
klädkod på STUK.
8.2 Sholkällan Har anordnat Julsittning med 6M, samarbetet med dem har gått
bra och en utvärdering kommer ske på onsdag. Kommer ha öppet STUKs sista
kväll detta år, den 16:e december.

9.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Mötet som skulle ta plats skedde inte
förra veckan.
2 Utbildningsutskottet Möte i tisdags förra veckan, inte mycket att ta upp. Möte
imorgon, ett inofficiellt meet and greet för att träffa lite folk och se vilka nya som
ska ta över posten.
3 Informationsutskottet Har ett möte imorgon, det sista för detta
verksamhetsår. Snart klar med den grafiska profilen.
4 Studiemiljöutskottet Inget nytt att rapportera.
5 Arbetsmarknadsutskottet Har varit i kontakt med Student Consulting och har
möte med dem den 16:e december angående samarbete, letar fortfarande efter
mer samarbetspartners.

10.

11.

12.

§ Övrigt
En påminnesle om att SHoLs medlemmar ej behövs adjungeras in på
styrelsemöte har tagits upp, det står att de får närvara på mötet utan att de
behöver bli adjungerade.
Uppföljning på headhunting: 2 av de kontaktade är med på styrelsemötet.
Generellt sett har det gått bra.
Medaljer: Istället för ordensband har det pratats om att ha medaljer, tack vare att
de är lättare att applicera. Detta är något för nästa års styrelse att uppfölja ifall de
vill det.
Överlämningar: Påminnelse om att skriva sina överlämningar.
Delar av styrelsen ser helst att någon som studerar under SHoL sitter på
ordförandeposten.
Axel nominerar sig själv till ordförandeposten till styrelsen verksamhetsåret 2017
och ger en presentation.
Tidigare erfarenhet som elevrådsordförande på gymnasiet.
Axel vill vara med och påverka sånt studenter inte är nöjd med.
Det Axel vill är att utvidga intresset för engagemang bland studenter.
Svaghet att kompromissa.
Bästa egenskap är ledare, komma överens och lätt att prata med folk.
Är ingen stressig person men det har dock inte påverkat honom på något
negativt sätt.
Styrelsen beslutar att välja in Axel Lindgren som Ordförande för SHoL
verksamhetsåret 2017.
§ Nästa möte
Tillförordnad Ordförande för 2016 kallar till nästa möte som ska ske nästa
verksamhetsår.,
§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
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