Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2016-04-11
1.

§ Mötet öppnat

Ordförande välkomnar samtliga deltagare till detta extrainsatta möte med fokus
på den närmaste läsperioden; och förklarar mötet öppnat.
Närvarande: Joakim Jakobsson Amanda Vikberg, Erica Söderberg, Erica
Andersson, Alexander Holzt
2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
Protokoll: Amanda Vikberg
Mötesordförande: Joakim Jakobsson
Mötesjusterare: Erica Söderberg

3.

§ Tentastuga LP4
3.1 Datum: Preliminärt 23/5-27/5.
Ordförande undersöker när andra sektioner har sina tentastugor.
3.2 Premiering: Vi vill premiera våra medlemmar och undersöker möjligheten att
söka bidrag för detta. Förslag på premiering är kaffe-produkter, fika, glass,
energidrycker samt frysta matlådor.
3.3 Marknadsföring: Facebook, händer på LTU, mail till medlemmar samt
bordspratare.

4.

§ Sektionsfika LP4
4.1 Datum: Tisdag den 3e maj
4.2 Marknadsföring: Facebook, eventuellt bordspratare som täcker in både
sektionsfika och tentastuga.

5.

§ Vårstämma
5.1 Datum: Förslag på datum är 17 maj. Då behöver mötet vara utlyst senast
den tredje maj och handlingarna behöver vara utskickade den nionde maj.

5.2 Vad ska tas upp? Informera om vakanta platser, informera om ekonomisk
situation, eventuellt personval, eventuell revidering av stadgar, möjligtvis
ompröva budgetbeslut

5.3 Marknadsföring: Facebook, affischer, bordspratare, muntlig kommunikation

6.

§ Övrigt
6.1 Marknadsundersökning: Amanda och Joakim ska ta fram ett frågeformulär
för att ta reda på hur sektionens medlemmar ser på sektionen och vad dessa vill
få ut från oss.
6.2 Kalender: Joakim har tagit fram en google kalender för
styrelsemedlemmarna. Syftet med kalendern är att lägga in allting som är
sektionsbaserat. Det vill säga möten, sista inskickningsdagar osv.
6.3 Phösarmöte: Tisdag den 26e ska styrelsen presentera sig för phösarna
under sektionen. Amanda och Joakim förbereder detta.
6.4 Roliga fotogrejer: Joakim presenterar material för vidare marknadsföring av
sektionen.

7.

§ Nästa möte
2016-04-19

8.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Erica Söderberg
.......................................................................

