Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-09-18
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Selma Brännström, Hanna Jonsson, Erik Johansson,
Evelina Bernerius, Tim Karlsson
Ordförande välkomnar alla deltagande och förklarar mötet öppnat

2.

§ Val av protokollförare och mötesordförande
2.1 Protokoll: Selma Brännström
2.2 Mötesordförande: Elin Thor
2.3 Mötesjusterare: Evelina Bernerius

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar under detta möte

4.

§ Ekonomi
4.1 Firmatecknare
Har skickat in massa papper till swedbank, har nu fått tillbaka ett brev att det
behövs kompletteringar, så detta måste ekonomiansvarig och ordförande ordna.
4.2 Kontouppgifter
Har fått brev om att pedagogsektionen har runt 20k på kontot. SHoL har runt 61k
för tillfället.

5.

§ Subgrupperna informerar:
5.1 Ped6
Inasping förra veckan, 6 nya oskulder. Ped6 fixar förfest till beat i källan.
5.2 Sholkällan
Börjat hålla intervjuer. Snart utvästas 3 personer. Julsittningen kommer inte
hållas med 6M. Eventuellt kommer sittningen hållas med några andra eller själva.
Inom ett eller två år förväntas det eventuellt bli så att fler lokaler kommer stänga.

6.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Ordförande inte närvarande.
2 Utbildningsutskottet
Inte mycket att rapportera. Inga möten inplanerade.
3 Informationsutskottet
Beslut fattas om att ändra FB-sidans header. Rekrytering måste förberedas med
posters. Informationsansvarig ges i uppdrag att börja fila på det.
4 Studiemiljöutskottet
HSSO söks av kåren.
5 Arbetsmarknadsutskottet
Idé om att HLR-utbildning kan hållas för de som studerar lärarutbildning har
diskuterats tidigare och frågan väcks igen. Frågan tas vidare.

7.

§ Övrigt
7.1 Ovve-pris
Gustav vann ovve, han ska få hämta ut den
7.2 Vårstämma, justera
Tim kan inte komma åt vårstämman som han ska justera. Ärendet tas vidare.
7.3 Sektionscaps/Sektionshäng
Sektionscaps-idén föreslås ändras till sektionshäng.
7.4 Datum för stämma?
Kan inte sättas innan vi fått veta mer.
7.5 Sektionen är skyldig pengar
När sektionen fått tillgång till sina pengar igen måste vi betala tillbaka några
skulder.
7.6 Tentafika
Vi brukar hålla tentafika, detta borde hållas även i år. Kårmedlemmar kan få en
matlåda och fika. Förslagsvis hålls detta under en dag, vi måste ta reda på vart
och när det passar att stå. Eventuellt integrera viss rekrytering.
7.7 Möte med stuk
Vi är inbjudna till möte med Stuk 19/9 kl. 18.00 i C305. De som kan bör komma.

8.

§ Nästa möte
Planeras till 2/10

9.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Elin Thor
.......................................................................
Justerare
(Evelina Bernerius)
.......................................................................

