Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-03-01

1. § Mötet öppnat
Närvarande: Joakim Jakobsson, Amanda Vikberg, Alexander Holzt, Erica A
Söderberg, Erica Andersson
2. § Val av protokollförare, mötesjusterare och mötesordförande
Protokoll: Alexander Holzt
Mötesordförande: Joakim Jakobsson
Mötesjusterare: Amanda Vikberg
3. § Ekonomisk översikt
Sektionen för hälsa och lärande har (i skrivande stund) 43 130,00kr på kontot.
Detta är exklusive fakturan för rollupen, vilken är betald.
4. § Subgrupper informerar
Ped6 har lämnat kvitton för sektionskvällen (lilla Nollep) till Joakim
Sholkällan(SK) håller på med rekrytering, 2st fysio och 1 sjuksköterska
Väggmålning är på tal med Stefan carlsson, vill ha design skickat till sig för
godkännande.
5. § Bidragsansökan
Ped6 ansöker pengar för sin sittning ombytta roller. Ingen summa eller budget
inkommen i dagsläget. Vi vill ha budget först innan vi kan godkänna något,
ansökan bordlägges tills budget är inkommen.
6. Kontaktperson från subgrupper
För att betala ut pengar till subgrupper, oavsett om det gäller bidrag eller andra
utbetalningar, bör sektionen ha en ständig ekonomisk kontaktperson från
respektive grupp. Dessa personer verkar inom sin grupp och tar emot alla pengar
samt ansvarar för att dessa når subgruppens kassa.
Sektionen för hälsa och lärandes ordförande föreslår för styrelsen att närvarande

representanter från Ped6 och Sholkällan också ska fungera som ekonomisk
kontaktperson när det kommer till ekonomiska transaktioner mellan respektive
subbgrupp och styrelsen.
Ped6s kontaktperson Johanna Malmberg
Sholkällans kontaktperson Amanda Vikberg
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget
7. § Utbetalning av utlägg för sektionskvällen
Mot uppvisat kvitto betalar Sektionen för hälsa och lärande ut 1199xKR till
Ped6(Johanna Malmberg).

8. § Utbetalning av bidrag till Sholkällan
Sektionen för hälsa och lärande betalar ut totalt ca 3400KR efter tidigare beslut
om att bevilja Sholkällan bidrag för Julsittningen. Bidrag iform av 3000kr har
utbetalts och resterande (ca445kr) kommer att betalas ut snarast.
9. § Beslut om bidrag till Ped6
Ped6 ansöker om 1875KR för att finansiera tryck av tygmärken.
Sektionen för hälsa och lärandes ordförande föreslår styrelsen att bevilja Ped6
sin ansökan om 1875KR.
Styrelsen beslutar att bevilja bidragsansökan med motprestanion att
märkeskostnaden halveras för SHoL-medlemmar.
10. § Information från utskotten
Ordförande har tagit upp fråga om subgruppernas medlemmar med
Kårordförande Carl-Johan Granqvist.
UTB utskott: enkäter kommer att komma ut under v 9 angående
studentmentorer, studentvägledning och event mm. åsiktstorg preliminärt 10mars.
Info utskott: möte 29/2, mycket skall göras på hemsidan, under kf hade det
kommit frågor kring hemsidan och att martina kommer skicka ut enkäter. Språket
kommer att korrigeras till mer formellt men fortfarande lättsamt. Facebooksidan
kommer fortfarande ha mer lätt språk.
Problem med att mail inte kommer fram, endast 26% får kårerna informerar.
Resterande mail hamnar i skräppost eller når ej existerande mailadresser.

Prat om SMS utskick för lite större event och erbjudanden.
Martina vill att kårern visar sig mer fysiskt, till exempel bjuda medlemmarna på
kaffe ifall du svarar på en enkät.
Även förslag om att stå varje måndag på studenttorget och svara på frågor.
Martina funderar på att söka till ledningsgruppen som kommunikationsansvarig
ett år till.
Intresse för Studentshopping, alla butiker som är med har studentrabatter.

11. § Information om ryggmärken till Sholkällan
Offerter har inkommit för 9 märken för 1600kr
12. § Beslut om ryggmärken till Sholkällan
Styrelsen beslutar att bevilja sholkällan kostnaden 1598kr för ryggmärken.
13. Information om marknadsföring för sektionen
Den 30/3 kommer det hållas en märkesförsäljning inför kommande Nolleperiod.
I enlighet med styrelsens (kortsiktiga) vision för verksamhetsåret 2016, bör
sektionen marknadsföra sig själv med följande typer av produkter.
– Representationskläder
– Pins
– Tygmärken
Ordförande presenterar offert för ovan nämnda
Representationskläder- 8st Pikétröjor 3132 + frakt+moms
Pins- 200st- 11kr/st + moms 2200+ca 500kr
Tygmärken- 300st beräknat 1860kr+moms+frakt
14. Beslut om marknadsföring
Sektionen för Hälsa och lärandes ordförande ämnar att lägga en
beställning för att marknadsföra sektionen och att försöka få dessa innan
30/3.
Sektionen för hälsa och lärandes ordförande föreslår för styrelsen att gå vidare
med en beställning av representationkläder,pins och tygmärken.
Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget
Styrelsen beslutar ge Joakim Jakobsson mandat att disponera pengar för
beställning av representationsobjekt enligt punkt 13.
15. § Övrigt
Information om polisutredning

Vi kommer ej få våra papper tillbaka då utredningen är nedlagd.
78416kr kommer att betalas till pedagogsektionen. VI måste öppna upp
Pedagogsektionen för att kunna tillskriva oss dessa pengar och sedan stänga ner
pedagogsektionen två veckor efter det.
Matlådor bordläggs.
Amanda Vikberg föreslår att Bjuda SHoLs medlemmar på fika vid exempelvis
tentaperioden. Bordläggs
Amanda Vikberg föreslår att facebooksidan ska vara mer aktiv med vad
subgrupperna gör samt veckans styrelsemedlem. Mer uppdateringar för att vissa
att vi är vanliga människor och att vi finns.
16. § Nästa möte
Sektionen för hälsa och lärandes ordförande föreslår för styrelsen att 8/3.
preliminärt 1200.
17. § Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Amanda Vikberg
.......................................................................

