Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-03-13
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Tim Karlsson, Louise Zalamans,
Selma Brännström, Jonathan Hansson, Erik Johansson, Hanna Johnson, Emil
Wallin-Angelöf.
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll:
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Hanna Johnson

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Evelina Bernerius för hela mötet
med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
4.1 Firmatecknare
Ordförande trycker på tidigare styrelsemedlemmar att skriva under.
4.2 UV-lampor
Under ped6 senaste event, en förfest i sholkällan, skulle UV-lampor, köpta av
sektionen, användas. De låg för det första inte i sektionens förråd utan i
ped6/källans förråd, dessutom fanns bara lysröret kvar, då de två lamporna hade
blivit slängda under en städdag, utav medlemmar av sholkällan.
Blir sholkällan ersättningsskyldig, då de skulle plocka upp dem till källan, men
slängde dem istället?
Lokalansvarig ska ta kontakt med tidigare styrelse studiesocialtansvarig för att
kolla på hur mycket lamporna kostade. SHOL-källan ska ta upp detta på ett möte
för att kolla om det kan täcka deras budget, men är med på att det är på deras
ansvar att dom ersätts. Styrelsen fattar beslutet att SHOL-källan ska ersätta

UV-lamporna.
5.

§ Styrelsedag
5.1 Tankar från de som medverkade
Ordförande bollade tankar med hur vi skulle kunna få bättre kontakt med
arbetsmarknaden.
Styrelsen upplevde att det var spännande att se vad de andra styrelserna tänker
och kämpar för, att det var väldigt roligt och lärorikt. Mer sådana dagar!
Diskussion om studenters engagemang, samt om överlämning.
5.2 Förbättringsvisioner och idéer
Få bättre kontakt med medlemmarna: bl.a. diskuterades det om att styrelsen inte
är lika attraktiv (skrämmande, onära etc.) för medlemmarna. Ideer om att
presentera styrelsen mer, bjuda medlemmarna på diverse. Försöka få ihop ett
samarbete (“get-together”) mellan olika program.
Man kan försöka höja förmånerna för sektionsaktiva (t.ex. som maskin har
“brunsten”.)
Alla var ense om att det skulle vara positivt för alla att ha bättre kontakt när det
gäller arbetsmarknaden.
Att ta kontakt med andra universitet om det finns något intresse för sammarbete,
t.ex. prata med kåren.

6.

§ Överlämningsmiddag
6.1 Upplevelser
Tyckte om initiativet samt att det var trevligt. Gamla styrelsen kändes tacksam.
6.2 Delar av före detta styrelsen som inte blev bjuden
En tidigare styrelsemedlem blev upprörd över att hen inte blev bjuden. Men
styrelsen står bakom sitt tidigare beslut om att överlämningen var ofullständig.
Det som vi skulle kunna ta vidare till nästa överlämning är att informera om vårt
beslut innan överlämningsmiddagen.

7.

§ Vakant post
7.1 Rekrytering av arbetsmarknadsansvarig
Beslutar om att ge Evelina mer betänketid.

8.

§ Framtidsmässan
Mail om att göra reklam för Framtidsmässan. Brukar ta 1000-2000 kr för 2-3
inlägg på facebook. (?)
Funderingar på hur aktivt det är för oss som är i Luleå (100 mil från stockholm).
Men om vi får pengar så absolut! Informationsansvarig får uppgift att ta kontakt

med arrangörerna om eventuellt bidrag samt buss.
9.

§ Förslag för teambuildning för styrelsen
Hyra badtunna för en helg, 1500kr.
Tankar om middag, bastu etc. Ta med tankar till nästa möte.

10.

§ Subgrupperna informerar:
10.1 Ped6
Ped6 hade en förfest inför beat, det var lyckat. Fick bra respons av studenterna.
Sektionsmiddag där vi hyr en vänortslokal som är specifikt för
sektionsmedlemmar som får komma och mingla. Prelimenärt satt datum helgen
efter valborg.
Pratat med NPG inför nolleperioden.
10.2 Sholkällan
Vi välkomnar Erik Johansson som ny lokalansvarig. Planerar eventuella märken
inför märkesförsäljningen.
Tankar om en sittning för att det är 10år sedan SHOL-källan kom till campus.
Tänkt bjuda in gamlingar men även Ped6 och styrelsen. Prelemenärt i maj.
Har haft två provisar som jobbat.

11.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Har vart med studiesocialt ansvarig med NPG angående avtal till nolleperioden.
Informerar om att det kommer vara ett möte mellan NPG och sektionen. Inga
konstigheter angående avtalet.
Pratar om sektionslokalerna. Framkommit att det är en ovilja från lokalansvariga
att det inte vill ha sektionslokalerna öppet. Spekuleras om hur länge dom ska ha
öppet (ingen verksamhet på natten), eventuella vakter vid varje lokal.
Kåren funderar på att flytta lokal, troligen till gamla lulebo. För att kåren ska tjäna
in pengar. De som kom var positivt inställda till beslutet.
Studenthäftet har pratar om lokala rabatter. Där vi har chans att trycka till.
2 Utbildningsutskottet
Emil har fått ett ärende som han försöker ta upp med programansvarige. Men
den person är bortrest. Detta angående att det tas onödig tid från lektionerna till
att repetera kunskap som man ska kunna sedan innan.
Ett till ärende angående att arbetsterapeuter har synpunkter angående dålig
information inför uppgift.
Enligt kåren ska det finnas med en utomstående person på programråden som
ska finnas med på möten. Uppmana programråds ansvariga till detta. Emil ska

uppmana programråds ansvariga inom SHOL till detta.
Tim har löst tidigare ärenden.
3 Informationsutskottet
Tar upp information om att uppmana studenter till större aktivitet.
Förslag ovve-tävling. Komma igång med personbeskrivningar.
Var på workshop med kårens kommunikationsansvarig. Gick igenom adobe och
wordpress. Tyckte det var väldigt relevant.
Tar upp angående en ny informationsbild för sektionen.
4 Studiemiljöutskottet
Var med på avtalsmöte med NPG.
Vi har bokat Gelbe samt innergården i d-huset (utifall bokningen av gelbe störs
av ombyggnationer) till sektionsmiddagen under NolleP.
5 Arbetsmarknadsutskottet
Haft möte. Tagit upp tankar om att starta upp eventet “cesar” för LS som är
liknande “Larv” som TKL har. Vill ha en workshop om hur detta ska gå till, så att
detta kan lösas.
Undrar om hur man går tillväga att boka en föreläsningslokal. För att
studentkonsulting vill boka en föreläsare.

12.

§ Övrigt
Kan vara så att vi är skyldiga en student pengar för dubbelbetalning av tröjorna.
SHOL har inte fått någon information från NPG angående märkesförsäljningen.
SHOL har anmält oss för märkesförsäljningen.
Inte intressanta att sälja biljetter genom internet som vi har fått information till.
Uppmanar om att skriva loggböcker!

13.

§ Nästa möte
Om två veckor. 27/3 16:30.

14.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Hanna Johnson
.......................................................................

