Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-02-13
1.

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

2.

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

3.

§ Adjungeringar
Ingen adjungering detta möte.

4.

§ Ekonomi
4.1 Betalning av faktura
Elin har varit i kontakt med Company Line angående fakturan för
programtröjorna. Den skulle vara betald senast den 10 februari men banken har
varit svår att ha kontakt med och boka möte för att skriva över firmatecknare. Vi
har förhoppningar om att Company Line ska ha överseende med detta.
4.2 Firmatecknare
Axel fortsätter att kontakta Swedbank för möte.
4.3 Pedagogsektionen
Elin har inte haft möjlighet att rådfråga kårordförande då han varit bortrest samt
sjuk.

5.

§ Stadgar
5.1 Stadgerevidering
Styrelsen har för avsikt att revidera vissa av sektionens stadgar. Följande
stadgeändringar föreslås.

§3:3
Ändra “Senast sista vårstämman välja ledamöter till Luleå Studentkårs
fullmäktige i enlighet med Luleå Studentkårs stadga 3:8” till höststämman istället.
§3:7
Att ytterliggare en diskussion samt en till omröstning hålls innan lotten avgör.
§3:8
Att ytterliggare en diskussion samt en till omröstning hålls innan lotten avgör
§4:2
Att ta bort meningen “Varav en (1) utbildningsbevakare för lärarstudenter och en
(1) för hälsovetarstudenter”
§4.6
Att ytterligare en diskussionsrunda följt av röstning sker innan
sektionsordförandes röst väger tyngst/lotten avgör.
§6:6
Att ändra punkten till att sektionsstämman äger rätt att besluta om att avsluta
sexmästeriet.
Styrelsen beslutar att:
Revidera dessa stadgar i enlighet med förslagen
6.

§ Subgrupperna informerar:
6.1 Ped6
Ska träffa Puss6 till veckan för att räkna ut den slutgiltiga budgeten efter ombytta
roller. Har tagit beslut på att bestrida den felaktiga fakturan från STUK. Har fått
information av D6 att de inte ska vara med och arrangera Dam- och
Herrmiddagen i år. Hade en inaspning i lördags och har nu med tre nya oskulder
i föreningen varav en SSK för första gången. Planerar för en ny sittning med
Puss6 i april.
6.2 Sholkällan
Haft öppet lördagar som vanligt. Blir förmodligen utvästning snart. Letar efter
möjliga rekryter. Har även lånat ut våra järn till STUK och till Big Air. Håller på att
bestämma om ny titel för sexmästerinna/sexmästare.

7.

§ Utskotten informerar:
7.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Möte onsdag den 15e. Har informerat
KF-ledamöter angående workshop som är inför KF-mötet den 27:e.
7.2 Utbildningsutskotten: Inget nytt att tilläga.
7.3 Informationsutskottet: Inget nytt att tilläga.
7.4 Studiemiljöutskottet : Deltagit i SMK.

7.5 Arbetsmarknadsutskottet : Möte på onsdag den 15/2.
8.

§ Övrigt

9.

§ Nästa möte
20/2 16.30

10.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Erik Johansson
.......................................................................

