Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-02-16
1. § Mötet öppnat
Närvarande: Johanna Malmberg, Erica Söderberg, Amanda Vikberg, Joakim
Jakobsson, Alexander Holzt, Erica Andersson och Stina Marklund
2. § Val av protokollförare och mötesordförande
Protokoll: Stina Marklund
Mötesordförande: Joakim Jakobsson
3. § Subbgrupperna informerar
Ped6: Sittning - Ombytta roller nästa helg (26/2)
Nu är dom 6 st
Vill söka bidrag till ombytta roller-sittningen
Shol-källan: Det går bra, inte så mycket att rapportera men har varit på IKEA,
fixat helt glutenfria saker nu
4. § Utskotten informerar
Utbildningsbevakare: Båda var sjuk, inget att rapportera, några ärenden som de
jobbar med, kvällsevent kommer snart
Socialautskottet: Inget speciellt att raportera
Informationsutskottet: Genomgång av hemsidan från Martina så nu kan den börja
arbetas med.
Ordförande: Utbildningshelg den 12-13/3 för hela styrelsen. LS, vill att alla
styrelser agerar valberedare till nästa KF. Vi har fått en campus-plan som Joakim
lägger upp på driven.
5. § Bankkonto
Joakim och Stina ska till banken (Swedbank) på torsdag, den 18/2, för att öppna
ett bakkonto.
6. Kårfullmäktige
Vi saknar en KF-ledamot på grund av avhopp.
Vi nominerar Erica Söderberg och Alexander Holzt till KF-ledarmot.
De accepterar nomineringrna.

Efter votering är de valda som KF-ledarmot.
KF den 24/2-16, 18.00 i C305 men åsiktstorg den 22/2-16 16.30 i C305.
7. § Subbgruppernas medlemmar
Styrelsen ger subbgruppernas medlemmar tillåtelse att erhålla dem medlemskap
i SHoL.
8. § Ryggmärken till Sholkällan
Förslag att Styrelsen bidrar till hela eller delar av kostnaden för nya ryggmärken
till SHoL-källan med förbehåll att SHoL-källan måste få godkännande av
Styrelsen innan beställning av de nya ryggmärkerna.
Beslut fattat att Styrelsens mening är att bidra till nya ryggmärken till SHoL-källan
med förbehåll att SHoL-källan måste få godkännande av Styrelsen innan
beställning av de nya ryggmärkerna.
9. § Övrigt
Vem svarar på styrelsens mail?
Styrelsen bestämmer att Amanda Vikberg ansvarar för mailen
Bilder till hemsidan
Amanda Vikberg vill att vi ska ta bilder till hemsidan helst nu i februari.
Alexander Holzt föreslår att vi tar bilder i samband med KF.
Föreslaget datum 24/2-16, 17.00.
Hitta fotograferingsplats ålägs Amanda Vikberg
10. § Nästa möte
2016-03-01, SHoL-källan 16.30

11. § Avslutning
Mötet avslutas

