Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-02-06
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Amanda Wikberg, Jonathan Hansson,
Emil Wallin Angelöf, Hanna Johnson
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

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

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar detta möte.

4.

§ Ekonomi
4.1 Firmatecknare
Ordförande har försökt få tag i Swedbank för att boka möte så förra mötets
invalda firmatecknare kan få åtkomst till kontot.
Vice har pratat med kåren kring vad som behövs för mötet med swedbank och
alla papper kan lätt fixas när mötet är inbokat.
4.2 Pengar för tröjorna
Vi har fått brev från Company Line med en kreditfaktura på hela beloppet, 19 569
kr och sen även en ny faktura på rätt belopp, 15 660 kr. Fakturans förfallodatum
är den 10 feb 2017, vi ska försöka ta tag i att betala den.
Vice tar över mailkontakten med Company Line.

5.

§ Pedagogsektionen
Vice har pratat med kåren kring överföring av pengar, och hur det ska fungera.
Vice tar på sig att ordna ett möte med kårens ordförande för att få svar på alla
frågor.

Måste tänka på att ta upp på vårstämman kring möjligt överskott på budgeten
från Pedagogsektionen.
6.

§ Vakanta poster i styrelsen
Ska fortsätta undersöka kring intresserade personer för de vakanta posterna.
Viktigt att få tag i utbildningsbevakare och info/PR.
Styrelsen uppmanas hålla koll på info-mailen samt att försöka lägga upp saker
på facebook. Emil tar på sig lite extra ansvar för mailen, samt facebook.
Behöver även få tag i arbetsmarknadsansvarig.

7.

§ Teambuilding
7.1 Styrelsen
Träffas lite och prata mål och drömmar under verksamhetsåret. Ska gärna göras
rätt snabbt, men helst ska hela nya styrelsen kunna vara med.
Ska gärna vara mer av en “workshop” under dagen, kan vara lite mer avslappnat
på kvällen.
7.2 Sektionsaktiva
Träffas alla sektionsaktiva och göra saker tillsammans. Kan göras lite när som
helst, kan även göras flera gånger.
Studiesocialansvarig samt ordförande i subgrupperna tar på sig att styra upp
något.

8.

§ Vårstämma
Kallelse ska vara ute 10 arbetsdagar innan stämman och handlingar ska vara ute
5 arbetsdagar innan stämman.
Styrelsen beslutar att ha ett inriktat möte den 13/2 för stämman, så att vi kan gå
igenom stadgarna och se vad som ska ändras på.
Se över budgeten från föregående styrelse och kanske göra en budgetrevidering.
Elin tar på sig att undersöka kring ordförande i subgrupperna och att hur det
fungerar med inröstning och liknande.

9.

§ Subgrupperna informerar:
9.1 Ped6
Arrangerade ombytta roller under helgen. Det var mycket problem runt sittningen,
både gällande vakt och mat som Ped6 och Puss6 inte kunde styra över.
Sittningen upplevdes väldigt lyckad ändå. Avslutat vice ordförandes position
inom utskottet på grund av problem inom gruppen. Planerar för aspning.

9.2 Sholkällan
Sholkällan anordnade våffelbrunch som verkade vara väldigt lyckad. Det mesta
är som vanligt. TV:n ska upp inom en snar framtid, Akademiska Hus ska komma
och sätta upp den. Planerar nytt märke. Ska även se hur det blir med en ny sköld
i ljusgården.
10.

§ Utskotten informerar
10.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen
Fortfarande inga möten, schemalagt för ett möte den 15/2.
Har kommit in förslag för att ha ett stort möte med alla styrelser i både LS och
TKL. Preliminärt datum 25/2. Kommer mer information under nästa möte.
Ska vara kårfullmäktige den 27/2, Axel ska meddela alla ledamöter om detta.
10.2 Utbildningsutskottet
Fysio - inga ärenden, möte imorgon, 7/2.
SSK - inga ärenden, möte imorgon, 7/2.
10.3 Informationsutskottet
Måste lägga in de reviderade stadgarna på hemsida med rätt datum.
Representationskläder gjordes för förra året, fundering på att göra om det?
Funderingar kring att trycka upp ett nytt märke inför märkesförsäljningen den 5/4.
10.4 Studiemiljöutskottet
Möte imorgon, 7/2. Ska planera med ordförande i subgrupperna kring
teambuilding.
10.5 Arbetsmarknadsutskottet
Ingenting speciellt, möte den 15/2.

11.

§ Övrigt
11.1 Sektionssköld
Jonathan tar på sig ansvaret kring skölden. Ska kolla upp med projektledare hur
det fungerar med att hänga upp ny sköld.
Styrelsen får gärna komma med förslag på design.
11.2 Nyckel till sektionsförråd
Styrelsen tycker att Erik får ta tag i det, då han har nyckeln i nuläget.
11.3 Överlämningsmiddag
Beslutar att de i föregående styrelse som har gjort godkända överlämningar blir
bjudna någon slags middag. Jonathan tar på sig planeringen, Elin fixar en budget
för detta evenemang.
11.4 Loggbok
Alla styrelsemedlemmar skriver en egen loggbok på vad som har gjorts och
ungefär vilken tid det har tagit. Hjälper jobbet framåt och gör det lättare att visa
upp exakt vad man har gjort. Ger även en bra översikt på tid man har lagt ner på
arbetet.

12.

§ Nästa möte
13/2 16.30 i Sholkällan.
Styrelse beslutar att den som kommer sent tar med fika.

13.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Jonathan Hansson
.......................................................................

