Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-03-27
1.

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

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Erik Johansson
2.2 Mötesordförande: Elin Thor
2.3 Mötesjusterare: Emil Wallin-Angelöf

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar för mötet.

4.

§ Ekonomi
Sektionen har ännu ingen firmatecknare, väntar fortfarande på papper från
mötesjusterare.

5.

§ Subgrupperna informerar:
1 Ped6
Planerar ett evenmang för medlemmar, Sholförmörkelsen den 6/5, lokal ser ut att
bli en vänortsring. Håller fortfarande på att planera det.
2 Sholkällan
Har haft en städdag, möblerade om lite. Hade öppet i lördags, väldigt mycket
folk. Dock gick brandlarmet. Har fått fler sökande. Ska ha event på valborg.

6.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: Just nu ingenting att rapportera, möte nu
på torsdag.
2 Utbildningsutskottet: Fortfarande samma ärenden som samma möte hos
Fysioterapeuter. Kan ha löst ett annat ärende hos samma person.

3 Informationsutskottet
1 – ska alla medlemmar mailas om Facebooksidan (och övrig info) som vi
pratade om på förra mötet? Om ja så behöver jag lista med mailadresser.
-Angående att informera alla medlemmar om sektionens facebooksida via deras
mail, en lista kommer fixas fram.
2 – Vi har fått mail om en historiapodd, hon ville veta om vi kunde sätta upp
affischer. Om vi svarar ja så skickar hon några vi kan sätta upp. Mailet är
stjärnmarkerat och finns att läsa i inkorgen. Vad ska jag svara?
-Sektionen väljer att vidarebefodra detta till Luleå Studentkår.
3 – Det är dags för ännu en tröjutdelning. När och vem/vilka ska stå? (Jag kan i
alla fall stå)
-Förslagsvis sektionstisdagen den 4/4 och den 5/4 under märkesförsäljningen.
4 – personbeskrivningarna bör vi nog sätta en deadline för. Två är klara, ska vi
göra ett schema för i vilken ordning de ska lämnas in eller ska alla lämna in
samtidigt innan de börjar publiceras? Jag tycker att vi bör börja med detta snart
så att det inte går över sommaren…
-Bör göras så fort som möjligt, vi väljer att köra som i protokollet, väljer att ha
både fina och lite “fulare” bild. Fråga Frida och Freja angående ifall de kan lite
finare bilder under ett styrelsemöte.
5 – Har en tanke om att påminna om Utbildningsbevakningen efter varje LP för
att öka aktiviteten med inskickade tips. Vad tycker ni om det?
-Printa upp affischer specifikt riktade till våra medlemmar med maileran till alla
våra utbildningsbevakare och studiemiljöansvarig.
4 Studiemiljöutskottet Ingen info, eller något möte. Dock en fullständing
överlämning finns tillgänglig från före detta Studiemiljöbevakare. Frågan
angående en sköld till Sektionen har tagits upp. Börja planera nolleperioden med
Sholkällan & Ped6, skall kolla upp mer datum med NPG, som sektionen ska vara
med på.
5 Arbetsmarknadsutskottet Ett möte/workshop just nu och har kontakt med SC

angående föreläsningen den 5/4.
7.

§ Övrigt
Sholkällans sköld, det går inte bra med den men det ska tas tag i.
Kåren vill gärna ha nomineringar till ledningsgruppen och nominera till årets
lärare.

8.

§ Nästa möte
10/4 - samma tid, samma lokal.

9.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Elin Thor
.......................................................................
Justerare
Emil Wallin-Angelöf
.......................................................................

