Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-03-17

Närvarande:
Joakim Jakobsson
Alexander Holzt
Erica Söderberg
Amanda Vikberg
Emma Johansson
1.

§ Mötet öppnat
Ordförande hälsar alla närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat.

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
Protokoll: Alexander Holzt
Mötesordförande: Joakim Jakobsson
Mötesjusterare:Amanda Vikberg

3.

§ Subgrupperna informerar
Ped6
Herrmiddag 7 maj
Dammiddag 14 maj
Nya aspar letas
Sholkällan
Märkena är i full gång.
Tv funkar, stativ jobbas på.
Valborgevent med 30april, det ligger under planering antigen som förfest till stuk
eller enskilt med grill mm.

4.

§ Utskotten informerar
– Ordförande

Kårstyrelsen har valt in en valberedning åt LS. I denna ingår en medlem från
SHOL(Jonas backe), SNS(Kristoffer Andersson)(samt en indirekt från
TKL(Anders Jönsson)).
De som tar över sektionslokalen fd Fällan är ekonomsektionen.
– Arbetsmarknad
Shol har fått grönt ljus om att ta kontakt med fackförbund för att utveckla vår
arbetsmarknadsbevakning samt skapa mervärde för våra medlemmar.
Ordförande uppmanar styrelsen att fundera över att söka pengar från
sektionsfonden för att kunna starta ett projekt i att integrera Shols medlemmar
med fackförbunden. Dvs, göra våra medlemmar till automatiska medlemmar av
de olika förbunden.
Utbildnings:
Ska informera om anonyma tentamina
Åsiktstorget blev inställt pga tkl.
Studentmentorer blir framskjutet
Info
Amanda har tagit fram en intervjumall som är simpel, och uppmanar att vi skickar
in en avslappnad bild(ej med alkohol) till amanda inför månadens
styrelsemedlem. preliminärt onsdag den 30:e mars.
5.

§ Ekonomi
Sektionen har för närvarande ca 32,000kr.
- sholkällans bidrag på 400kr
(- faktura för märken, pins, kläder)

6.

§ Fika under tentaperioden?
Måndag 21mars, 8-10 enbart Sholmedlemmar, D-fiket

7.

§ Sektionskväll? - Ett event för våra medlemmar.
Det vore kul att anordna ett mindre event för våra medlemmar. (inte så höga
kostnader)
– Mingelkväll med bål i gelbe.
– Temakväll
– Förfest
– Filmkväll
– Spelkväll

Sholkällan kan vara intresserade

8.

§ Nolleperioden
– Matlådor till de nya studenterna
T.ex Beställa 100st ,50 första får lådor sedan kan de övriga 50st lottas ut till
gamla medlemmarna
– Sektionskvällen
Förslag
Picknik på heden med brännboll
Porsöhallen
– Sektionskampen
Styrelsen kan redan nu fundera på vad vi skulle kunna ha för aktivitet under
nolleperioden.
Förslag
Grodspottning
Göra en bana och första spottar så långtv man kan, den andra i ledet spottar från
där första grodan landade osv
Pilatesfotboll
Strutfotboll

9.

§ Övrigt
TeambuildingFörslag typ bowling middag
Uppdatera enbart styrelseinfo på sidan enbart vilka som är med.
Möte med phösare, Styrelsen och subgrupperna
Med mat
Inbjudan till phösarmöte 19april eller 26april
Efter ett möte att prata med phösarna, att vi tar med en representant från både SK och
Ped6.
Delar av styrelsen har varit på styrelseutbildning.
Mycket positiv respons

10.

§ Nästa möte
5/4

11.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Amanda Vikberg
.......................................................................

