Styrelsemöte 20160119
Närvarande: Camilla Hansson, Simon Bergström, Karina Szosak, Mia Andersson, Linnea
Johansson, Daniel Madsen, Miranda, Camilla E, Liv pp9, Annie pp5
1. 
Mötets öppnande
Vice ordförande Daniel Madsen öppnade mötet 16
2. 
Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
Att

välja Daniel till mötesordförande

3. 
Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
Att

välja Camilla E till mötessekreterare

4. 
Val av justerare
Styrelsen beslutade
Att

välja Camilla H till justerare

5. 
Anmälan av övriga frågor
Lägga till skifteslördagen och ta bort Mias punkt om stadgeändringar
6. 
Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
Att

godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar

7. 
Föregående protokoll
Daniel gick igenom åtgärdslistan från förra protokollet. Styrelsen beslutade
Att

lägga föregående protokoll till handlingarna

8. 
Rapportrunda
o
Daniel: Testamente, andra rekrytering

o
Camilla H: World social work day planering, UBöverlämning, andra rekrytering

o
Simon: SoCeR har haft andra rekrytering och serverat på avslutningssittning.

o
Karina: Societeten har haft andra rekrytering och gycklat på examenssittning.

UBöverlämning och World social work day med Camilla H.

o
Annie: Radarmöte där det beslutades att radar ska genomföras först nästa år.

Skickat ut enkät gällande socionomdagen och ordnat med testamente för
AMU.
o
Mia: Haft kontakt med nya och gamla revisorn, hjälpt till med UBfoldern, gjort

budget och haft första delen av överlämning med nya kassören. Påmint Marie
om matersättning som inte styrelsen fått ännu.
o
Linnea & Miranda: Väldigt inne på att de slutar så utöver nomineringar har de

gått på examenssittningen.
o
Camilla E: UB. och sekretraröverlämning och jobbat med UBgrejer

9. 
Ekonomi
Mia har räknat handkassan med hjälp av sin sambo (så att det dubbelräknats) och det finns
runt 13 000 i kontanter. Mia har gett som rekommendation till nästa kassör att sätta in
pengarna för att få bättre koll på dem och eftersom vissa sedlar byts under året.
10.
Verksamhet

o
UB: Camilla och Camilla har tillsammans med Karina hittat en tid för dem att

gå ut till t4 och ge dem foldern. Styrelsen beslutade
att
Camilla och Camilla skriver ut UBfoldern
o
AMO: inget

o
Gamla ovvar: styrelsen beslutade

Att
styrelsen i första hand lånar ut den nyare modellen på ovvar
o
Postbeskrivning valberedningen: Mia och Camilla tog upp att det vore bra om

valberedningen också har någon form av post/uppdragsbeskrivning för att det
ska stå klart vad uppdraget är. Miranda och Linnea höll med och sa att de ska
ta frågan till Vendela och skriva ihop något.
o
Lärarmötet: Camilla berättade vad de pratat om på det senaste lärarmötet.

bland annat att majoriteten av lärarlaget är positiva till att studenter är med
och går igenom KURT.
o
Utvärdering av året: Skjuts på till nästa möte

o
Skifteslördagen: Det blir hos Simon på kvällen. Styrelsen pratade om

upplägget på kvällen och alla ska fortfarande bidra med idéer till Vendela.
o
Nyhetsbrev: Vendela önskar punkter till det sista nyhetsbrevet.

11.
Övrigt

● Styrelsen sköt upp utvärdering till nästa styrelsemöte

12.
Mötets avslutande

Daniel avslutade mötet 16.52

Åtgärdslista
o
Camilla E hjälper SoCer att köpa grejer till kvällen (muggar, läsk och saft)

o
Karina: boka sal med projektor till förmiddagen på lördag

o
Camilla E: ta med dator på lördag


o
Alla: skicka mer aktiviteter(lekar och cermoni) till Vendela

o
Alla: punkter till nyhetsbrevet


