Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-05-08
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Erik Johansson, Jonathan Hansson,
Emil Angelöf-Wallin, Tim Karlsson, Evelina Bernerius
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Jonathan Hansson
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Evelina Bernerius

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in [namn] för hela mötet med
närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
1 Firmatecknare
Axel pratat med Swedbank, pga. Stadga ändringar måste vi skriva under tidigare
protokoll och lämna in till Swedbank. Tankar om att ordförande och vice tar tag i
detta snarast.
2 Bidragsansökan
Det var otydligt angående sektionsmedlemmarnas vinst i evenemanget. Vi
skickar ett meddelande om detta och tar ett senare PC-beslut.

5.

§ Subgrupperna informerar:
5.1 Ped6
Har haft sittning, gick mycket bra, populärt för icke-studenter. Laddar inför
hösten.

5.2 Sholkällan
Förutom de som västades och hattades in i fredags. Har haft öppet vilket har gått
bra hittills.

6.

§ Utskotten informerar:
6.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Kåren byter inte lokal utan stannar i C-huset.
6.2 Utbildningsutskottet
Fysioterapeuterna: Har ett ärende som är pågång.
Pedagogerna: Löser ärende som har kommit upp. Har märkt att avsändarna
som ska vara anonyma inte är det. Grammatiken på lärarutbildningen är alldeles
för tuff, diskuteras om någon sorts lösning såsom proppen. Dålig lärarkontakt,
vilket leder till misstolkning av uppgifterna. Ska se över kursutvärderingen för att
det är dålig aktivitet. Vet att det kommer in ett ärende angående lärare som är
otrevliga och nedvärderande, vilket leder till att elever väljer bort att gå på dessa
lektioner.
Sjuksköterskor: Kunde inte närvara på mötet.
6.3 Informationsutskottet
Kunde inte närvara på mötet. Men håller på med personbreven.
6.4 Studiemiljöutskottet
Har gått på SMK möte.
Ska prata med programrådsansvariga för att framföra frågor om studiemiljön och
eventuella klagomål.
6.5 Arbetsmarknadsutskottet
Någon sorts föreläsning/ workshops grej har informerats utav
arbetsmarknadsansvarig i kåren som ska ske någon gång nästa termin.

7.

§ Övrigt
1 KF
Informerar att arbetsmarknadsansvarigposten i kåren bortgår.
Ta upp sättet man röstar på vid KF. Se till att det finns efterhängare om man inte
kan närvara på KF

8.

§ Nästa möte
Bestämms att nästa möte är den 22 maj.
§ Mötet avslutas

9.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Evelina Bernerius
.......................................................................

