Styrelsemöte för Sektionen för
hälsa och lärande 2017-12-04
1.

§ Mötet öppnat
1.1 Närvarande: Elin Thor, Selma Brännström, Emil Wallin-Angelöf, Jonathan
Hansson, Axel Lindgren, Tim Karlsson, Anders Vedin, Hanna Johnson,
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: Hanna Johnson

3.

§ Adjungeringar
Inga adjungeringar för detta möte.

4.

§ Stämma
4.1 Dokument
Ska redovisa vad vi i styrelsen har gjort.
Bilagorna som skickats med är budgetförslag, nomineringar och
föredragningslista.
4.2 Nomineringar
Har en person nominerad för info/pr och ordförande samt en för
studiesocialt/arbetsmarknad.
4.3 Pizza
Köpa läsk på snabbgross till stämman. 8 pizzor, beställer imorgon (5/12) från
Brodies.

5.

§ Överlämningar
Krav för överlämning
Minst en halv a4, ska gå igenom vad man gjort under året, vad som gick bra/gick
mindre bra. Tips till saker som kan göras under det kommande året.

Kontaktuppgifter ska gärna vara med för frågor.
6.

§ Ekonomi
6.1 Firmatecknare
Har fortfarande inte fått någon ordning på det hela.

7.

§ Subgrupperna informerar:
7.1 Ped6
Evenemang på onsdag 13 dec, planera inför ombytta roller, haft möte med
puss6.
7.2 Sholkällan
3 nya inhattningar på torsdag, kan hända att hattarna får västar. Försäljning får
bra, ska fortsätta på onsdagar att sälja våfflor.

8.

§ Utskotten informerar:
8.1 Ordförandeutskottet/kårstyrelsen
Finns en enkät att svara på för att göra LTU bättre. Har skickat ut dokument för
stämma, svarat på frågor kring sektionen samt fått information kring instutionens
ledningsgruppsmöte.
8.2 Utbildningsutskottet
Fysio: Inget att rapportera
Ped: Har ett ärende som bara fortsätter, ingen ger sig.
SSK: Har inga ärenden.
8.3 Informationsutskottet
Ska fixa till hemsidan, ska också lägga upp protokoll på hemsidan.
8.4 Studiemiljöutskottet
Har inget speciellt.
8.5 Arbetsmarknadsutskottet
Icke närvarande

9.

§ Övrigt

10.

§ Nästa möte
12/12 16.30

11.

§ Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Ordförande
Axel Lindgren
.......................................................................
Justerare
Hanna Johnson
.......................................................................

