Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-04-05
1.

§ Mötet öppnat

Ordförande välkomnar samtliga deltagare och öppnar mötet
Närvarande: Joakim Jakobsson, Alexander Holzt, Amanda Vikberg, Stina
Marklund, Emma Johansson, Erica Söderberg, Erica Andersson
2.

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

3.

§ Ekonomi
Sektionen har 36 504,01kr på kontot.
3.1 Kommande utgifter
Fakturor på inkomna varor (ca 10.000kr).
3.2 Märkesförsäljning
Sålt cash: 320kr
Swish: 1120kr
3.3 Övrigt
Vi har sålt två overaller. En till kårmedlemmspris och en till ickekårmedlemmspris. (850kr)

4.

§ Subgrupperna informerar
Ped6 anordnar en förfest lördag den nionde april. Ped6 ska få 190kronor från
SHoL för swishpengar under märkesförsäljningen.

5.

Sholkällan sålde för ungefär 2000kronor under märkesförsäljningen. Ska erhålla
670 kronor från SHoL för swishpengar under märkesförsäljningen.
Sholkällan har en förfrågan om att låna SHoLs grill under valborg.
Sholkällan anordnar ett event under valborg.
Sholkällan ska ha ett lag under dodgeballen.
§ Utskotten informerar
Ordförande: Ingenting att rapportera

Utbildningsbevakning: Nomineringar till årets lärare har inkommit. Dessa ska
granskas inom en snar framtid.
Vi i SHoL ska driva framåt för att få studenter att anmäla sig som
studentmentorer.
Utbildningsbevakningen letar efter sätt att försvåra processen att få tag på gamla
tentamen.
Vill veta hur många programråd det har varit under alla program inom sektionen
sedan nolleperioden i höstas. Även vilka representanterna är samt mailadress till
dessa.
Informationsutskottet: Påminner om att skicka in underlag för veckans
styrelsemedlem på facebook.
Studiesociala/studiemiljöutskott: Ingenting att rapportera
6.

§ Seminarie med Helene Hellström Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning anländer till Luleå på fredag. Det
kommer att hållas ett seminarie för studenter, sektionsstyrelsemedlemmar och
representanter från kåren. Seminariet handlar om lärarsituationen i Norrbotten. Vi
har ett evenemang på facebook som vi ska försöka nå ut med till studenterna.

7.

§ Frukost med Boden och utbildningsnämnden
Kåren vill göra ett nytt försök med frukostföreläsning. Efter att ha kollat i våra
klassers scheman har de kommit fram till att 3:e eller 4:e maj vore bra datum. Vet
vi något som hindrar?
Förskolelärare termin 4 samt fysioterapeuter termin 5 har praktik under detta
tillfälle.
Kristi Himmelsfärd är torsdag den femte vilket kan göra att vissa studenter kan
vara bortresta.

8.

Sektionsfika/ Tentastuga för LP 4
Det kan vara på sin plats att redan nu börja fundera kring hur vi vill göra under
årets sista läsperiod.
Styrelsen ställer sig positiv till detta

9.

Vårstämma.
Varje verksamhetsår måste sektionen ha minst två(2) stämmor. Dvs. möten där
alla sektionens medlemmar är välkomna.

10.

§ Övrigt
10.1 Ovvetävling
Ovvetävling under nolle-P. Dela ut pedagogovvar till den (pedagog)klass med
flest antal medlemmar? Samarbeta med de andra sektionerna och dela ut en

ovve per sektion med ett “starter-kit” av märken från de olika sektionerna och
subgrupperna.
10.2 Orderband/ värdinneband/ frackband
Vissa föreningar har föreningskläder som går i arv, andra inte. En idé vore att
köpa ordensband i lila och silver att använda vid representation vid “finare”
tilfällen. Dessa skulle sedan gå i arv och kan därför ses som en investering.
Det skulle isåfall beställas en till varje post i styrelsen, och pengarna skulle vi
isåfall ta ifrån sektionens pengar (dvs inte medlemmarnas pengar).
10.3 Sköld
Joakim hör av sig till Per om vi kan erhålla en sköld att dekorera för upphängning
i ljusgården
10.4 Brännboll
Vi har fått en förfrågan av fysioterapeuterna i termin fem om de kan få låna vårt
brännbolls-set till deras fysiosittning den 21 maj. Styrelsen ställer sig positiv till
detta ifall sektionen nämns på ett positivt sätt.
10.5 Avhopp / Rekrytering
Stina Marklund har inte längre möjlighet att uppfylla sina uppdrag har har därför
valt att avsluta sitt engagemang i styrelsen.
Vi söker en ekonomiansvarig, en arbetsmarknadsbevakare samt en
utbildningsbevakare för fysioterapeuter. Ordförande har ett förslag att anordna ett
event på facebook och bjuda in personer som kan vara aktuella för posterna.
11.

§ Nästa möte
11/04-2016

12.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Alexander Holzt
.......................................................................

