Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-04-10
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Selma Brännström, Axel Lindgren, Hanna Johnson,
Emil Wallin-Angelöf, Evelina Bernerius, Erik Johansson
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Hanna Johnson
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Emil Wallin-Angelöf

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Evelina Bernerius och Amanda
Wikberg för hela mötet med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Val av arbetsmarknadsansvarig
Förslag: Rösta in Evelina Bernerius som arbetsmarknadsansvarig
Beslut: Styrelsen väljer in Evelina Bernerius som arbetsmarknadsansvarig

5.

§ Ekonomi
5.1 Axel har fått alla papper av Alexander Holzt som var mötesjusterare på
stämman. Axel ska samla ihop alla papper och skicka in så det går att byta
firmatecknare.
5.2 Pengar har dragits av one mail för mailen. 700 kr.
5.3 Selma påminner om att mynten byts ut i sommar.

6.

§ Märkesförsäljning
Styrelsen, ped6 och Sholkällan deltog under märkesförsäljningen, det kom mer
folk än förväntat. Då vi fortfarande inte har tillgång till ekonomin så vet vi inte hur

mycket vi sålde för.
7.

§ Presentation för phösare 18/4
Sektionen ska presentera sig för årets phösare samtidigt vi ska presentera
engagemangen som hålls under nolleperioden hösten 17 av sektionen, Ped6 och
Sholkällan.

8.

§ Ledningsgruppsmöte
Elin, Tim och Axel ska ha ett rullande schema på att delta vid
ledningsgruppsmötet. Rullande schema.

9.

§ Subgrupperna informerar:
9.1 Ped6
Informerar om Sholförmörkelsen som sker den 6 maj. Började sälja biljetter den
10/4. Elin berättar även att icke studenter får delta under sittningen. Deltog vid
märkesförsäljning.
9.2 Sholkällan
Hållit intervjuer med 4 personer som är intressanta och väldigt intresserade att
engagera sig. Deltog vid märkesförsäljning. Informerar om “valborgshäng” som
är 29/4. Anmälan sker på facebook via evenemanget.
§ Utskotten informerar:
10.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Varit på kårstyrelsemötet. Sektionslokalerna är fortfarande uppe på tavlan men
inget nytt är sagt. Anställningsnämnden har fått en ny representant invald. Dålig
med intressenter till ledningsgruppen. Inofficiellt är anmälan öppen om vi i
styrelsen är intresserad eller vi vet någon som kan vara intresserad.
Ny information om byte av lokaler för kåren har kommit fram, att det kanske inte
kommer vara så positivt som man först trodde. Vid byte av lokaler går kåren ur
LTU- arbetsplatser och betalning av tjänster tillkommer.
10.2 Utbildningsutskottet
Emil har löst ett ärende som är avslutat, ett som nästintill är avklarat och ett
pågående ärende.
Tim hade ett ärende och det är löst.
Hanna har varit på programrådsmöte, där det framgick att de ska göra om hela
programmet. De ska göra om kurserna och flytta om VFU:n så den är mer
utspridd. Planen är att programmet ska bli bättre och mer attraktivt. Dessa planer
kommer börja implementeras runt 2018-2019.
10.3 Informationsutskottet
Selma påminner om personbeskrivningarna. Hennes plan är att vi ska publicera

10.

2 personbeskrivningar i veckan. Selma undrar vilket pris som ska delas ut som
pris vid frågorna som är med på personbeskrivning. Rabatthäfte som pris, 1 pris
per vecka/ 2 frågor.
Fotografering av “finare” bilder. Evelina kontaktar en fotograf.
10.4 Studiemiljöutskottet
Jonathan ska gå på möte nästa vecka.
Möte med datasektionen angående lokal för sektionsmiddagen under
nolleperioden. Jonathan, Axel och Elin ska träffa de inom snar framtid.
Amanda ber Jonathan att fråga nästa möte om ombyggnationen i D-huset.
10.5 Arbetsmarknadsutskottet
Evelina var på möte den 27/3, pratades om en LS-variant av LARV för
LS-medlemmar. Förslag om att ta kontakt med företag från Norge osv.
Amanda berättar om att fysioteraputer efterfrågas av företag och det är gärna
viliga med en arbetsmarknadsmässa.

11.

12.
13.

§ Övrigt
1 Amanda tar upp att mall för bidragsansökan så det blir enklare att söka bidrag
för aktiviteter. Elin skriver ihop en mall.
2 Amanda tar upp att vi ska locka folk till stämmorna. Axel informerar om att inför
framtida stämmor ska det besökas klassrummen och informera osv.
Amanda ger förslaget att återinföra att vid stämmer dela ut gratis sittning av de
som deltagit i stämman. Tar även upp förslaget att göra en “stämmofest” i
samband med stämman för att få mer deltagning i stämman.
3 Amanda ger möjlighet att få ta del av av förra årets sektionens presentation för
phösare.
4 Ändra loggan så SHoL står med i den. Selma tar tag i det.
5 Elin frågar om att skicka in bidragsansökan för sittning Sholförmörkelse, trots
att de tror de kommer gå plus, för att kunna unna sektionsmedlemmarna mer än
det redan görs. Axel svarar att Elin ska skicka in bidragsansökan och att det tas
upp på ett framtida sektionsmöte med röstning.
§ Nästa möte
24 april
§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Emil Wallin-Angelöf
.......................................................................

