Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-05-24
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande:
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll:
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Tim Karlsson

3.

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

4.

§ Ekonomi
Det är påväg, bör ha det fixat till NolleP. Detta kommer att fixas över sommaren.
§ Subgrupperna informerar:
1 Ped6
Har ingenting att rapportera. Ska träffa potentiella aspar senare under veckan.
2 Sholkällan
Har inget att rapportera, förbereder inför NolleP.

5.

6.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Ingenting att rapportera, kunde inte närvara förra kårstyrelsemötet.
2 Utbildningsutskottet
Inget att rapportera. Tim håller på att lösa ett ärende.
3 Informationsutskottet
Har varit på utskottsmöte det ända dom vill är att vi ska “head-hunta” till kåren.
Fixar bilder efter skolstarten.

4 Studiemiljöutskottet
Ska börja gå på programrådet för att ställa frågor om studiemiljön för att öka
aktivitet.
5 Arbetsmarknadsutskottet
Hade möte förra veckan, hade fått en enkät som ska skickas ut till alla
LS-medlemmar. Gick över vad som ska ändras på den.
Hälsovetardag med SPS ska planeras till hösten, vill vi vara med och planera
finns möjligheter.
7.

§ Övrigt
7.1 Tröjor
Det finns tröjor att dela ut, finns personer som inte dyker upp under
utlämningarna. Ett exempel är att mejla dem/ ta kontakt med dem privat. Ta det
till hösten.
7.2 Pris
Alla ska skicka in om folk har svarat rätt, skickas in till infoansvarig Sen bör vi fixa
något sorts pris, behöver inte vara något extravagant (eftersom det har varit så
dålig aktivitet).
7.3 Aggresiv student
Hålla koll och informera vidare, vara försiktig han kan vara aggresiv.
7.4 KKL föreläsning för nollorna.
Information till nollorna för sektionsarbetet, att hålla lektioner etc. “Jag är fucking
awesome, skriv ner det” - Axel 2017-05-24

8.

§ Nästa möte
Vi kommer överens om datum i höst i “chatten”.
§ Mötet avslutas

9.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Tim Karlsson
.......................................................................

