Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-11-13
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Axel Lindgren, Anders Vedin, Evelina Bernerius,
Hanna Johnsson, Selma Brännström, Emil Wallin-Angelöf, Jonathan Hansson
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: Evelina Bernerius

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar för detta möte.

4.

§ Ekonomi
1 Bank
Återigen varit i kontakt med banken, väntar på att en kontaktperson ska ringa
2 Bidragsansökan
Se word-dokument Bidragsansökan, fysiosittning. Vi kontaktar de ansökande om
komplettering.
3 Medaljer
Elin kollar upp priser för medaljer och återkommer.
4 Roll-ups
Styrelsen kollar närmare på att inhandla roll-ups både för sektionen, ped6 och
Sholkällan.

5.

§ Rekrytering
Göra allting för att visa upp oss, prata med klasser och liknande.
Headhunta efter människor, dela på facebook. Kanske nominera folk bara för att,
som kanske kan bli intresserade.

6.

§ Sektionsstämma
6 dec, 17.00. Informera om stämmosittningen innan, att man måste vara med
under hela stämman för att få gå. Kommer bjuda på pizza och läsk.

7.

§ Subgrupperna informerar:
7.1 Ped6
Ny generation, så blir mycket nytt såhär i början. Planerar ett pepparkaksmys
under lucia. Har pratat med jursex och puss6 om möjliga samarbeten. Ska
umgås med ek6 och nästan alla andra sexmästerier nu på onsdag (15/11).
Ped6 erbjuder sig att hjälpa Sholkällan när de behöver folk för försäljning.
7.2 Sholkällan
Ska ha lunchmöte imorgon (14/11) och diskutera hur Sholkällan ska skötas.
Dokumentation, ekonomi och vilka roller som finns. Fick in pengar via BEAT, så
börjar gå bättre med ekonomin, men ligger fortfarande på minus. Lägga upp lite
spelregler hur relationerna ska se ut, vad som gäller bakom baren och liknande.
Blir ingen julsittning, 6M drog sig ur. Ska ha teambuilding på fredag (17/11).

8.

§ Utskotten informerar:
8.1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Måste gå ut med info kring Lilla Islossningen. Måste börja gå på
ledningsgruppsmöten. Behöver en ny post med någon som ska gå på
ledningsgruppsmöten. STUK; väldigt oklart kring ombyggnationer, ska försöka
börja med den i december nu.
8.2 Utbildningsutskottet
SSK: Har inte fått någon information om möten, har bara haft ett enda möte. Får
ingen hjälp från LS-vice. Ett ärende togs över och det andra skulle “väntas ut”.
Känns väldigt oseriöst.
Fysio: Har inte riktigt haft något ärende.
Ped: Har haft ett ärende.
8.3 Informationsutskottet
Nästa möte 21/11. Ska fixa hemsidan. Kommer dela om Islossningen när LS
lägger ut något om det på facebook.
8.4 Studiemiljöutskottet
Inte så mycket som händer. Börjar dock komma fram mer, vilket är bra. Har
väldigt få möten.
8.5 Arbetsmarknadsutskottet
Väntar på svar från studenthälsan om HLR-utbildning för lärare.

9.

§ Kårfullmäktige
Ska få ihop alla ledamöter så att vi blir 8 stycken, plus ordförande.

10.

§ Övrigt

11.

§ Nästa möte
20/11 16.30

12.

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

