Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-02-20
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Erik Johansson, Jonathan Hansson,
Emil Angelöf, Amanda Vikberg, Hanna Johnson, Selma Brännström, Tim
Karlsson
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: Jonathan Hansson

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Tim Karlsson och Selma
Brännström för hela mötet med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
4.1 Allmänt
Stämman har en felaktighet i protokollet så detta måste åtgärdas innan mötet
med banken gällande firmatecknare kan ske.
4.2 Betalning tröjor
Har fått svar av company line. Fakturan ska vara löst nu och vi ska få en
återbetalning på ca 3900.
4.3 Bidragsförfrågan Fysioutmaningen
Inkommen bidragsförfrågan gällande fysioutmaningen. Ansökan gäller bidrag till
vakter. En tillräckligt god budget har ej inkommit. Lokalgruppen för förbundet
fysioterapeuterna återkommer med specificerad budget och beslut fattas senare
via PC.

5.

§ Handlingar
Vi behöver en verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, reviderade stadgar.

Amanda vidarbefordrar förra stämmans handlingar till resterande styrelse.
6.

§ Vakanta poster
Ordförande föreslår att välja in Selma Brännström som informationsansvarig
Styrelsen besluter att välja in Selma Brännström som informationsansvarig
Ordförande föreslår att välja in Tim Karlsson som utbildningsbevakare för
pedagoger.
Styrelsen besluter att välja in Tim Karlsson som utbildningsbevakare för
pedagoger.
Ordförande föreslår att välja in Tim Karlsson som ledamot till kårfullmäktige.
Styrelsen besluter att välja in Tim Karlsson som ledamot till kårfullmäktige.
Posten som arbetsmarknadsansvarig är fortfarande vakant.
En post som ledamot till Kårfullmäktige är fortfarande vakant.

7.

§ Sektionsmiddag
Gelbe bokad 18/8 för sektionsmiddagen.

8.

§ Subgrupperna informerar:
8.1 Ped6
Anordnar förfest i Sholkällan inför beat. Har varit på möte NPG angående
alldele6tra.
8.2 Sholkällan
Beslutat att söka nya medlemmar under våren. I helgen hade man en som
provjobbade. Fick mycket överbliven smet sedan försäljningen i lördags så man
bjöd på våfflor idag. Utväst sker inom snar framtid.

9.

§ Utskotten informerar:
9.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Haft kårstyrelsemöte. Diskuterade
problemen med STUK. Detta är någonting som ses över och kommer att
åtgärdas.
9.2 Utbildningsutskottet: Ingenting att rapportera. Utbildningsbevakare för
fysios kontaktar programrådsansvariga och ber dessa att marknadsföra
hemsidan.
9.3 Informationsutskottet: Tar kontakt med Amanda gällande genomgång av
arbetsuppgifter.

9.4 Studiemiljöutskottet: Inget att rapportera
9.5 Arbetsmarknadsutskottet: Väntar fortfarande på svar från Student
Consulting.
10.

§ Övrigt
10.1 Sektionsinformation i Kårerna Informerar
Ska skickas in till kommunikationsansvarig. Amanda undersöker ifall hon har
någon kort text kvar från förra året.
10.2 Överlämningsmiddag
Det är fem stycken från förra året som blir inbjudna till överlämningsmiddagen.
Jonathan har undersökt möjliga platser för middagen. Vi beslutar att anordna
middagen onsdag den 8e mars.
10.3 Teambuilding för sektionsaktiva
I planeringsstadiet fortfarande. Ingen första möte har inletts.
10.4 KF-skola
Sker onsdag den 22a. Alla ledamöter till kårfullmäktige har fått en inbjudan till
detta. Det kan vara bra ifall styrelsen kan gå dit
10.5 Suppleant Kårfullmäktige
Ordförande föreslår att välja Elin Thor som suppleant till nästkommande
kårfullmäktige.
Styrelsen besluter att välja in Elin Thor som suppleant till nästkommande
kårfullmäktige.

11.

§ Nästa möte
2017-03-06 kl 16.30

12.

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

