Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-02-02

1.

§ Mötet öppnat
Närvarande
Joakim Jakobsson
Amanda Vikberg
Alexander Holzt
Erica Andersson Söderberg

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
Protokoll: Erica Andersson Söderberg
Mötesordförande: Joakim Jakobsson

3.

§ Subbgrupperna informerar
Ped6: Aspade in nya i ped6, Freja och Martin.
Arbetar med ombytta roller och säljer sitt nya märke.
Sholkällan: Sholkällan gick med plus från julsittningen vilket betyder att de inte
behöver hela beloppet som shol bidrog med. Shol får tillbaka 1000 kr.
Planerar för att göra våffeldagen - vill söka icafonden iår igen. Haft Tteambuilding
med Ped6.

4.

§ Utvärdering sektionskvällen
Fått mail från ettorna att de uppskattade kvällen. Samt att det var ett nyktert
event. Styrelsemedlemmar uppskattade kvällen och att det gick så pass bra.

5.

§ Information från utskotten
Joakim
- Inte varit på något utskottsmöte.
Amanda,
- Inget infomöte.
- Fått mail från Martina som handlar om en som säker personal till kollogårdar till

sommaren 2016. Dem undrar ifall vi kan skriva ut deras affisch och få fram detta
till studenterna. Riktat mot pedagoger. Vilket vi väljer att göra. Annonsera på
facebook.
- Varit i kontakt med Martina om hur hemsidan fungerar.
Alexander
- Fått sin överlämning, inte fullständig.
- Mail, utan tillgång.
- Meddelat Henke och han skulle kolla upp det angående mailen.
Erica
- Enkät från kåren som går till ordförande och utbildningsbevakare, detta ska
skickas ut till studenterna. Angående anonyma tentamen.
-Förändringar i masterskurser, hösten 2017.
-Utbildningsbevakare.se fyller ett år. Kommer firas med ett event med TKL.
- Ovvar, färg med Per.
6.

§ Bankkonto
- För att starta bankkonto krävs att Stina och Joakim är med för underskrift. De
måste boka tid med banken då båda kan. Stina ska ha protokoll som behövs för
mötet.
- Utan bankkonto har vi inte mycket pengar till hands.
- Subgrupperna får vänta tills vi får tillgång till bankkonto innan vi kan betala ut
pengarna vi bidragit med.
- Hämta ut brev i vårt postfack. Alexander kollar detta.

7.

§ Subbgruppernas medlemar
- Amanda undrar hur det blir med subgruppernas medlemmar, om de måste vara
medlemmar inom kåren och om en medlem måste söka dubbelt
sektionstillhörighet. Joakim anser att vi inte kan ta ett beslut idag.
- Det är antagligen igenomröstat att man ska vara kårmedlem, inte specifikt
vilken kår. Men det ska kollas upp.
- Lösa det så att de som inte är medlemmar under LS, men jobbar inom
subbgrupperna ska ha samma förutsättningar som en LSmedlem.
- Bordsläggs tills nästa möte.

8.

§ Ryggmärken till Sholkällan
- Sholkällan undrar sektionen betalar för det nya ryggmärkerna till sina västar.
- Sektionen borde enligt Joakim att styrelsen borde stå för detta, eftersom att
ändring av namn kom uppifrån. Men det måste röstas igenom när fler

medlemmar av styrelsen är på plats.
- Storleken är ca. 20 cm i diameter.
- Förslag av Joakim att det köps in en större mängd ryggmärken, och låta
medlemmar få köpa märket för eget bruk. Sholkällan tar upp detta på nästa möte
med subbgruppen.
- Beslutet bordsläggs till senare.
9.

§ Övrigt
- Sektionsmaskott, Sholkällan har pratat om en ny maskott så som andra
sektioner har.
- Förslag från Sholkällan på att subbgrupper tillsammans med styrelsen tar fram
förslag, eller att man gör en tävling för studenter att skapa en tävling.
- Bordläggs tills senare.
- Studentmästerksapet i offentlig sektor, maila och be om mer information Joakim löser det.
- För att fylla posten som arbetsmarknadsbevakare vänder sig styrelsen mot den
nya fysioterateut klassen. Amanda börjar med att skriva på deras facebookgrupp.

10.

§ Nästa möte
- 16/2. 16:30 i Sholkällan.

11.

§ Avslutning
Mötet avslutas

