Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-09-04
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Selma Brännström, Louise Zalamans, Tim Karlsson,
Axel Lindgren, Evelina Bernerius, Hanna Johnson
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Selma Brännström
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Hanna Johnson

3.

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

4.

§ Ekonomi
1 Firmatecknare
Vi förväntas få tillgång till pengarna inom en vecka.
2 Budget nolle-p
Budgeten för nolle-p har vi mest troligt lyckats hålla, men ekonomiansvarig ska
se över saken.
Stod inte vid nollemässan
§ Subgrupperna informerar:
1 Ped6
Under nolle-p försökt vara med flera klasser och deltagit på det de kunnat.
Alldeles 6xtra lyckat. Aspning planeras till 14/15 september.
2 Sholkällan
Söker nytt folk. Bra försäljning under nolle-p. Idé om paketpris för märke + våffla.

5.

6.

7.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Deltagit på kårstyrelsemöten och KF. Deltagit på HLV-ledningsgruppsmöte, vi
behöver en annan person som kan gå på de mötena som studerar under HLV.
Bra att vi syntes mycket under nolle-p, mycket uppmärksamhet. Joakim
Jakobsson valdes till ordförande för LS.
2 Utbildningsutskottet
Inget att rapportera förutom att det saknas en ordförande i utbildningsutskottet.
3 Informationsutskottet
Beställt matlådor och kapsylöppnare för utdelning till medlemmar. Digitala
anslagstavlor från och med nu, behöver ta reda på hur det fungerar.
4 Studiemiljöutskottet
5 Arbetsmarknadsutskottet
Tidigare planer om en hälsovetardag som ska återupptas.

8.

§ Övrigt
8.1 idé om sektionscaps
Tanke har väckts om att hålla en sektionscaps där källan, ped6 och styrelsen är
på plats.
8.2 teambuilding för styrelsemedlemmar
Förra årets styrelse åkte till Boda Borg. I början av året kom idéer om ifall vi
skulle hyra en badtunna.
8.3 rekrytera nya till styrelsen
Vi måste ta reda på hur många som vill sitta kvar i styrelsen och sedan söka nya
personer för posterna.
8.4 höststämma
Fråga väcks om när höststämman ska hållas. Det finns planer på att alla
sektioner under LS ska hålla sina stämmor samtidigt.
8.5 ryggmärken ämneslärare
Intresseanmälningar för ämneslärarnas nya ryggmärken har tagits in och de
beställs snart.

9.

§ Nästa möte
Nästa möte planeras in till 18/9

10.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande

Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
(namnförtydligan)
.......................................................................

