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2022-11-22

Emil Berzelius

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 22:e november 2022 kl. 17:30

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:
Ordförande: Jakob Larsson [JL]
Vice ordförande: Anja Tomovic [AT]
Ekonomiansvarig: Casper von Schenck [CVS]
SAMO: Moa Sidhagen [MS]
Arbetsmarknadsansvarig: Adam Blomgren [AB]
Utbildningsansvarig: Leonard Bagiu [LB]
Informationsansvarig: Emil Berzelius [EB]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Jakob Larsson förklarar mötet öppnat kl. 17:59

§2. Val av mötessekreterare
Möter väljer Emil Berzelius till mötessekreterare

§3. Val av justeringsperson
Mötet väljer Leonard Bagiu till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6. Föregående protokoll (221103)
Mötet godkänner föregående protokoll (221103)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. Ordförande
Varit på KU-möte, FuM, TSSW, PA-möte, haft kontakt med PA
och kommitteer samt lokalansvarig ang. FT. Samt påbörjat
arbetet inför sektionsmöte 2 och utfört dagligt arbete.

Föredragande:

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[EB]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagiu)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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b. Vice ordförande
Dagligt arbete, kofotsmöten, aspmöten, kravprofiler för
kommiteérna, generellt arbete med aspningen, möte med
kuggen, TSSW, student voice

c. Ekonomiansvarig
Dagligt arbete, möten med revisorerna, SEF, möte med
kuggen, TSSW, student voice

d. SAMO
Suicidprevention, MHFA, Möte med JämK, avslutat flera
ärenden, möte med kuggen, flertalet felanmälningar som
blivit åtgärdade, SAK2, TSSW, student voice

e. Arbetsmarknadsansvarig
Arrangerat harmmässan, LinkedIn-kväll, jobbat på
samarbetsavtal med Academic work, ska börja jobba snart,
deltagit på, student voice

f. Utbildningsansvarig
UU, workshop om campusutveckling, Kursutvärderingsfika
med priser vilket gav väldigt bra resultat, Skickat ut enkät om
kursutvärdering av högskoleprogramen, påbörjat en
utvärdering av poster inom SnH, student voice

g. Informationsansvarig
Dagligt arbete, satt samman en arbetsgrupp för att ta hand
om städhörnan i FT, Upprättat kontakt och bokat möte med
lokalvården, student voice

Beslutsfrågor

Diskussionsfrågor
§8. Delårsrapport

Diskussion kring att alla i styret ska fylla i sin del av delårsrapporten
som ska redovisas sektionsmöte 2.

[AT]

[CVS]

[MS]

[AB]

[LB]

[EB]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagiu)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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§9. Onsdagsarr-schema
Diskussion kring konceptet onsdags-arr och dess schema. Anja och
Casper tar på sig att sätta ihop ett onsdagsarr-schema.

§10. Gasquen-tävling
Diskussion kring att hålla en tävling för att ta fram en ny tavla till
gasquen. Tyvärr har inga anmälningar kommit in och styret vill lämna
över uppdraget till DKV.

§11. Föreningstorget
Diskussion kring läget runt föreningstorget och vikten av att sköta
sektions-lokalerna. Ta upp en gång till med kommitérna att det är helt
oacceptabelt att det missköts i källaren i Svea där det går ut över
skolans personal.

§12. Makerspace inforuta Jupiter
Diskussion kring rutsystemet i jupiter. Styret anser att det är värt att se
över rutsystemet i sin helhet och överväga plats för SnH, JämH,
makerspace.

§13. Inför sektionsmöte 2
- Mat och dryck, godis, Adam & Leonard
- PR Berza

- Banderoll
- Bordsryttare i lungeområden

- Vilka blir nya H6, NollK, DKV?
-

- Facebook evenemang, inkluderat kallelsen
- Instagram inlägg / stories

- Material, hattar, styre, kryssrutor - Moa

§14. Datum
Teambuilding del 2, 15-17/1
BR22 - 30/11

Formalia
§15. Övriga frågor

[Namn]: [Fråga]
Svar:

[CVS]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagiu)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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§16. Nästa möte (221207)

§17. Skvaller, dementier och känsliga ämnen
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§18. Mötets avslutande
Jakob förklarar mötet avslutat kl. 21:12

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagiu)

Sekreterare (Emil Berzelius)


