Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 20160503
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: 
Joakim Jakobsson, Amanda Vikberg, Erica Söderberg, Erica
Andersson, Alexander Holzt, Martin Larsson.
Ordförande välkommnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: 
Alexander Holzt
2.2 Mötesordförande: 
Joakim Jakobsson
2.3 Mötesjusterare: 
Erica Söderberg

3.

Ekonomi
28 758,01Kr finns på kontot.

4.

Val av firmatecknare
Ordförande rekommenderar starkt att en av styrelsens befintliga ledamöter tar på
sig ansvaret och rollen som firmatecknare. Detta för att försäkra oss om att det
arbete som vi startat inte ska stagnera, utan fortsätta i önskad riktning.
Styrelsen för sektionen för hälsa och lärande föreslår att Erica Andersson
Söderberg väljs som firmatecknare.
Styrelsen för sektionen för hälsa och lärande beslutar att godkänna Förslaget.

5.

§ Rekrytering
Den 21/4 påbörjar rekrytering av personer som kan fylla våra vakanta poster.
Förslaget är att vi gör ett event och bjuder in alla vi vet studerar något inom
SHoL. Därefter går vi vidare och bjuder in intresserade till ett möte där de får
träffa och ställa frågor till styrelsen. Potentiella kandidater bör även bjudas in till
styrelsemöten. Vi måste agera snabbt om vi vill få någon vald på stämman.

Förslag att vi till Mötet lockar med något mer än bara en post, exempel Macka
mm.
Förslag att vi presenterar rekrytträff på stämman.

6.

§ Subbgrupperna informerar
4.1 Ped6
Håller på med Herr och Dammiddagen tillsammans med D6
7/5 respektive 20/5.
Har haft förfest i Sholkällan innan teddybears.
Samt med inaspning en Fysio och en tekniskt basår.
4.2 Sholkällan
Källan har inhattat två st nya “hattar”, fysioterapeuter båda två.
Haft valborgsevent som gick riktigt bra, alla hamburgare sålda innan 20:00.
Kan behöva hjälp under nollep med att hålla öppet då det är många som phöser.
Efter brandinspektionen har många efterfestlokaler fått stänga pga för långt till
branddörrar. Källan kom lindirgt undan med endast en sänkning på 5 personer.
Så nuvarande antal som får vistas i lokalen är 50personer istället för tidigare
55personer. Det kommer gå tillbaka till 55personer när nytt handtag har
tillkommit.
Utvästning planeras

7.

§ Utskotten informerar
5.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen: 
Ordförande delger styrelsen om
ungefär hur mycket pengar vi kommer få i sektionsbidrag. Bidragen räknas ett år
tillbaka. Dvs, gamla styrelsens arbete reflekterar oss rent ekonomiskt.
Pga föregående års styrelses närvaro på utskottsmöten så har vi fått reducerat
bidrag.
Nytt program ska komma campus, osäkert till vilken sektion de ska tillhöra.
De sektioner som “tävlar” om programet är Shol och SNS.
Shols argument är att det tilhör KKL(Konst komunikation och lärande).
SNS argument är att Shol redan har tillräckligt.
Styrelsen ställer sig positivt till att programmet står under Shol.
Grundlärare har blivit en Distansutbildning
5.2 Utbildningsutskotten
HLV:
åretslärare diskuterade.varit tal om att kursreg ska förkortas

måndagonsdag istället för måndag till fredag så att reserver inte förlorar allt för
mycket av studiestarten. Streck drog i debatten.
Väldigt lugnt på hemsidan.
Ped: inget att rapportera
5.3 Informationsutskottet T
ekniks miss med enkäter för sektionsfikat.
Infoutskottet diskuterar vad nyttig info skall innehålla
.
⅘skall infoansvarig hämta afficher till vårstämman.
5.4 Studiemiljöutskottet:
Har mejlat med Per om uteblivna möten och Per har skickat den nuvarande
mejlen till de som skickar kallelser. Funderingar på hur en enkät för studiemiljö
finns men är inledande stadie.
§ Övrigt
8.1 Sektionsfika
Många medlemmar kom vid lunchtid, lugnt fram till 1430, många fysios. Försök
att få det mer spridd reklam. Student consulting dök ej upp på anvisad plats.
Översteg budgeten med 50kr(totalt 450kr).
8.2 Teambuilding
Alex har bokat och fått bekräftelse, ingen mat har beställts men för en heldag
som börjar kl10 och fortsätter tills vi är nöjda(senast 1630) kostar 180/pers vilket
blir 900kr för hela nuvarande styrelsen.
Förslag på episk spellista.
1030 avfärd från docent 30.
8.3 Utvärdering Phösarpresentation
Bra feedback, alla ska ha tröjor, inge subbgruppsklädsel, mer deltagannde från
alla. Bra med våffelmingel, gärna att de olika phösarnagrupperna minglar med
varandra och inte enbart med sig själva. Korta ned diskussiontiden.
Förslag till nästa års styrelse: att ifall NPG inte anordnar så att styrelsen får träffa
phösarna så gör styrelsen det själv.
8.4 Presentation för arbetsterapeuter
Förslag att möta arbetsterapeuterna och presentera oss

8.

9.
10.

8.5 rösträtt för subbgrupperna
Subgrupperna har tidigare inte haft rösträtt. Förslag att de får modifierad rösträtt.
Exempel att vid röstning om deras egen grupp skall deras röst läggas ned.
§ Nästa möte
Måndag den 9/5 1630
§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Joakim Jakobsson
.......................................................................
Justerare
Erica Söderberg
.......................................................................

