Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-11-20
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Axel Lindgren, Tim Karlsson, Linnea Hofverberg, 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: Tim Karlsson
2.2 Mötesordförande: Axel Lindgren
2.3 Mötesjusterare: Evelina Bernerius

3.

§ Adjungeringar
Sektionen för Hälsa och Lärande adjungerar in Linnea Hofverberg för hela mötet
med närvaro-, förslags- och yttranderätt.

4.

§ Ekonomi
Styrelsen väntar på beslut från swedbank.

5.

§ Subgrupperna informerar:
1 Ped6
Ped6 kommer inte att hålla i någon sholförmörkelse under 2017 på grund av
ekonomiska svårigheter.
2 Sholkällan
Sholkällan är nöjd med sin försäljning, de har börjat ta in nya provisar och
framtiden ser ljus ut.
Sholkällan lägger som förslag att låta Ped6 sälja sina märken i lokalen.
Discussion kring izettle pågår.
Sholkällan och Valhall har planerat teambuilding onsdagen 2017-11-20.
Sholkällan har numera möte varje vecka.

3 Adjungeringar för intresse av medlemskap i styrelsen
Linnea Hofverberg medverkar på mötet och anmäler sitt intresse för medlemskap
i styrelsen. Hofverberg är framför allt intresserad av posten informationsansvarig.

6.

§ Utskotten informerar:
1 Ordförandeutskottet/ kårstyrelsen:
Ordförande informerar om veckans KF-mötet. Uppdaterade siffror gällande
platser i Kårfullmäktige, ingen förändring för Sholstyrelsen.
Johannes Hansson har skickat in ett förslag om att samarbeta kring spridandet
av jaktinformation. Styrelsen avslår förslaget från Hansson.
Styrelsen har fått en inbjudan att visa upp oss på minikurser för gymnasieskolan i
Januari, styrelsen tar beslutet att tacka ja till erbjudandet.
Fysio har blivit beviljad ett bidrag på 600 kronor för att genomföra en sittning.
2 Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet har inget att rapportera annat än att dagens möte blev
inställt på grund av sjukdom.
3 Informationsutskottet
Axel fixar affischer till biblioteket och eventuellt bordspratare.
4 Studiemiljöutskottet
Har inget att rapportera.
5 Arbetsmarknadsutskottet
Har mailat SPS om en hälsovetardag, har nu fått svar och kommer att arbeta
vidare med detta.

7.

8.
9.

§ Övrigt
Informationsutskottet mailar kommunikationsansvarig på Luleå studentkår
gällande regler kring grafisk profil.
§ Nästa möte
Måndag, 2017-11-20, 16.30
§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
(namnförtydligan)
.......................................................................

