Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-10-16
1.

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

2.

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

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar för detta möte.

4.

§ Ekonomi
4.1 Firmatecknare
Axel har försökt få tag i Swedbank, men skickas bara runt mellan olika personer.
Folk ska ringa tillbaka, men ingen gör det. Ska höra av sig till dem imorgon.
4.2 Nolleperioden
Har nästan dragit över budgeten, ligger kring 22900, det som var beräknat var
23000, men det finns pengar i budget som kan gå till detta, så det är inget
problem.

5.

§ Subgrupperna informerar:
5.1 Ped6
Kommer ha avvästning den 4 november.
Sholkällan skickade inte in namnlistan, vilket innebär att ped6 bara förlorar på
detta. Ped6 önskar då att Sholkällan ska stå för utgifterna samt förväntad vinst
då detta kommer drabba nästa generation Ped6:or.
5.2 Sholkällan
Har haft teambuildning med de nya hattarna. Vill helst ha en till teambuilding

innan de västar in dem. Finns dock bara 4 västar vilket gör det svårt.
Har varit på möte om sektionslokalen, ska försöka ha öppet under dagtid också,
kanske ha fika sektionsmedlemmar.
Har även haft en städdag.
6.

§ Utskotten informerar:
6.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Inget speciellt att rapportera, ska på kårstyrelsemöte på onsdag (18/10)
6.2 Utbildningsutskottet
Hanna: Inget speciellt att rapportera, skickat vidare ärende till Vice i LS.
Tim: Har ett klurigt ärende, kommer nog lämna vidare ärendet till Mikael, då det
är samma lärare.
6.3 Informationsutskottet
Har inget speciellt att rapportera, ska ha utskottsmöte imorgon (17/10)
6.4 Studiemiljöutskottet
Inget att rapportera
6.5 Arbetsmarknadsutskottet
Inget att rapportera

7.

§ Stämma
7.1 Datum
Preliminärt 6 dec, 17.00
7.2 Fika/mat
Ska bjuda på pizza för att få dit extra folk.

8.

§ Tentafika
20/10 stå på studenttorget och ge ut fika till alla medlemmar under SHOL. Även
dela ut pins och matlådor.

9.

§ Övrigt
9.1 Stå på B-torget
Rekrytering, försöka stå två gånger under november.

10.

§ Nästa möte
30/10 16.30

11.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Jonathan Hansson
.......................................................................

