HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för Hälsa och Samhälle

PROTOKOLL 9/2012
2012-12-27

1 (3)

Sektionsstyrelsesammanträde 2012-12-18
Närvarande ledamöter:

Anders Nelson, ordförande
Charlotte Andersson
Tobias Bengtsson
Emmeline Bliding
Jonas Carlsson
Martina Johansson
Mattias Nilsson
Frida Stranne, § 3-9
Ulrica Åström, vice ordförande

Övriga närvarande:

Eva-Lotta Ekström, sekreterare
Monica Wiberg, adjungerad § 8

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Val av justeringsperson

Sektionsstyrelsen beslutade att utse
Emmeline Bliding till justeringsperson.

2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg
under Övrigt:


3

Retorikföreläsare

Godkännande av protokoll 12-11-20
och återkoppling av pågående
ärenden
De bordlagda ärendena HOS Kvalitetsprogram
2012-2014 samt HOS Handlingsplan 20122013 kommer att tas upp vid ett senare möte
efter att de uppdaterats enligt de anvisningar
Kvalitetsrådet kommit med. Räknar med att det
kommer att vara klart efter årsskiftet.
Anders Nelson kommer återigen att begära
information från UN ang sektionens begäran
om att avveckla Folkhälsovetenskap som
huvudområde.
Protokollet gicks igenom och godkändes.
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Meddelande och delegationsbeslut
Delegationsbesluten gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.
Mbl-information har genomförts inför mötet och
de fackliga representanterna har inkommit med
skriftliga synpunkter på lokalfrågan.

5

Kursvärderingar

Efter diskussion beslutade sektionsstyrelsen
ge Anders Nelson i uppdrag att se till att en
kartläggning görs avseende:
Examinatorernas kommentarer (Hur ofta görs
de, och varför görs det inte alltid?)
I vilken utsträckning läser studenterna
resultatet?
I vilken utsträckning ges information om
föregående kursvärdering vid kursstarten?
(Varför görs det inte alltid?)
Kartläggningen ska vara klar den 1/4.

6

Framtida lokaler

Anders Nelson informerade om bakgrunden
till uppdraget att göra en utredning och
delade därefter ut den skrivelse som kommit
från personalen på Q2 samt den text de
fackliga representanterna lämnat vid mbl
informationen. Sektionschefen återkommer
med reviderat förslag till utredning.

7

Examinatorer vt 13, korrigering Sektionsstyrelsen beslutade enligt bilaga 1.

8

Nutritionsepidemiologi 7,5 hp

Kursplanen gicks igenom och synpunkter framfördes om mindre ändringar, därefter
fastställde sektionschefen kursplanen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för Hälsa och Samhälle
9
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Retorikföreläsare
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Studenterna undrade om någon hade ett
förslag på en bra föreläsare i retorik. Styrelsen
föreslog Hans Gunnarson som tidigare varit
anställd på sektionen.
Vid protokollet

Eva-Lotta Ekström
Justeras

Emmeline Bliding

Anders Nelson
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