Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-01-16
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Louise Zalamans, Erik Johansson,
Jonas Backe, Jonathan Hansson, Amanda Wikberg, Emil Wallin Angelöf,
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Amanda Vikberg
2.2 Mötesordförande: Elin Thor
2.3 Mötesjusterare: Axel Lindgren

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Jonas Backe, Erik Johansson och
Sarwar Gorki för hela mötet med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Nya styrelsemedlemmar
4.1 Ordinare styrelse
Ordförande föreslår att välja in Louise Zalamans som ansvarig för sexmästeri.
Styrelsen besluter att välja in Lousie Zalamans som ansvarig för sexmästeri
Ordförande föreslår att välja in Amanda Vikberg som ansvarig för
lokalverksamhet
Styrelsen beslutar att välja in Amanda Vikberg som ansvarig för
lokalverksamhet.
Ordförande föreslår att välja in Erik Johansson som tillförordnad
arbetsmarknadsansvarig
Styrelsen beslutar att välja Erik Johansson som tillförordnad
arbetsmarknadsansvarig

4.2 Kårfullmäktige
Ordförande föreslår att välja in Jonas Backe, Sarwar Gorki och Erika Söderberg
som ledamot till kårfullmäktige för verksamhetsåret 2017.
Styrelsen beslutar att välja in Jonas Backe, Sarwar Gorki och Erika Söderberg
som ledamot till kårfullmäktige för verksamhetsåret 2017.
5.

§ Ekonomi
5.1 Firmatecknare
Bordläggs till nästa möte
5.2 Pengar för tröjorna
Efter kontakt med företaget har den felaktiga mellanskillnaden krediterats.
5.3 Sektionskväll
Styrelsen beslutar att lägga maximalt 2000 kronor på lilla sektionskvällen.
5.4 Julsittningen
Sholkällan väntar på en sammanställd budget från maskinteknologsektionen. De
skickar in budgeten till styrelsen så fort de fått tag på den.

6.

§ Lilla nolleperioden
6.1 Sektionskväll
Sker onsdag den 18 januari i källan. Ped6 och Sholkällan får i uppdrag att
anordna lekar under kvällen. Styrelsen presenterar sig och vad sektionen gör.
Elin Thor kontaktar kommunikationsansvarig angående att nå ut med information
till nya studenterna under SHoL. Amanda och Louise besöker nya fysiostudenter
i klassrummet för att se om allergier.
6.2 Lilla VKM
Styrelsen planerar för att möjligtvis anordna ett gyckel till sittningen. Axel och
Jonathan är ansvariga för detta.

7.

§ Subgrupperna informerar:
7.1 Ped6
Ped6 är i full gång med anordnandet av ombytta roller. Säljer biljetter med start
onsdag. Har börjar planerat för resten av vårterminen. Har inlett
rekryteringsprocess för nya oskulder. Planerar för att städa förrådet med
Sholkällan på lördag.
7.2 Sholkällan
Planerar för att städa förrådet med Ped6 på lördag. Har planer på att investera i
två nya västar. Osäkert om man ska ta in nya hattar under våren, det är inte
planerat för det.

8.

§ Utskotten informerar:
8.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Ingenting att informera.
8.2 Utbildningsutskottet: Ingenting att informera.
8.3 Informationsutskottet: Nästa möte 24/1.
8.4 Studiemiljöutskottet: Vill ta upp avsaknaden av förstahjälpenkit i skolmiljön
på nästa utskottsmöte. Har haft kontakt med projektledare och institutionen för
hälsovetenskap gällande sektionskvällen på onsdag.
8.5 Arbetsmarknadsutskottet: Har haft kontakt med student consulting. Även
med arbetsmarknadsansvarig under LS. SC vill stå i D-fiket och dela ut
information till studenterna. De måste stå i klassrum istället i så fall. Detta är
uppskjutet för tillfället.

9.

§ Övrigt
9.1 Tillgång till driven
Jonathan Hansson och Emil Wallin Angelöf behöver tillgång, resterande
styrelsemedlemmar har redan fått en inbjudan.
9.2 Överlämningar
Till nästa styrelsemöte ska alla styrelsemedlemmar läst sina överlämningar.
9.3 Teambuilding
Förslag att ha en teambuilding mellan styrelsen och båda subgrupperna. Förslag
är att Jonathan, Amanda och Louise arrangerar detta tillsammans.
9.4 Överlämningsmiddag
Bordläggs till nästa möte

10.

§ Nästa möte
23/1 16.30 i källan

11.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Elin Thor
.......................................................................
Justerare
Axel Lindgren
.......................................................................

