Styrelsemöte 20160126
Närvarande: Vendela Strömbäck, Daniel Madsen, Camilla Hansson, Mia Andersson, Liv
Kjaer Andersson, Maria Fock, Linnea Johansson, Camilla Edoff, Simon Bergström

1. Mötets öppnande
Ordförande Vendela Strömbäck öppnade mötet 17.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
Att

välja Vendela till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
Att

välja Camilla E till mötessekreterare

4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
Att

välja Daniel

5. Anmälan av övriga frågor
 Var styrelsen ska äta
6. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
Att

godkänna föredragningslistan

7. Föregående protokoll
Daniel läste upp föregående protokoll. Styrelsen beslutade
Att

lägga föregående protokoll till handlingarna

8. Rapportrunda
o Simon: SoCeR förbereder gyckel och jobbar inför vårkravallen 5/3
o Camilla E: ska skriva ut UBfoldern
o Linnea: har tagit examen
o Liv: fått mejl gällande socionomdagshemsidan
o Karina: Societeten ska ha socionomkväll och jobbar för nästkommande
societet
o Camilla H: ska skriva ut foldern
o Daniel: överlämningar och skifte

o Vendela: skrivit nyhetsbrev, överlämningar och skifte
9. Ekonomi
Liv läste upp mejlet som Magnus vidarebefordrat vilket sa att det finns en fakturerad
kostnad för domänen som inte är betald. Annie ska kolla upp huruvida sidan är
uppsagd under mötets gång samt lösa det.
SoCeR la ut pengar för förtäring på styrelseskiftet vilket styrelsen tog del av och
SoCeR ska därför få pengar. Styrelsen beslutade
att
föra över pengar för SoCeRs utgifter, a 339 kr
10. Verksamhet
o UB: Överlämning har varit och de nya UB ska därför gå på morgondagens UB
möte. Camilla H ska fortsätta hjälpa till med world social work day men i
egenskap av student.
o AMO: Överlämning har varit och nya AMO ska därför gå på AMOmöte.
o Utvärdering av året:
 Bra saker:
 Linnea: styrelsen har blivit erbjudna att vara med på mycket
 Liv: marknadsföring som gjort att nya styrelsen är människor
som sökt själva
 Mia: jobbat för att det ska bli bättre, rent strukturellt
 Karina: Jobbat för en bra överlämning
 Camilla H: arbetat förebyggande under året för att så gott som
möjligt göra det bra samt att Mia jobbat hårt med ekonomin
 Daniel: att studenterna mer och mer vet vilka vi är
 Vendela: socionomväskan klar, bättre samarbete med utskotten
 Simon: möteseffektiviteten har blivit bättre men kan fortsätta
utvecklas
 Camilla E: fler vet vilka vi är, programväskan
 Utvecklingsområden:
 Linnea: styrelsen har varit något instabil och det har därför varit
mer stress än som var bra
 Liv: ekonomin
 Mia: strukturen behöver fortsätta utvecklas genom exempelvis
mallar
 Karina: oklar roll för utskottsrepresentanterna i början
 Camilla H: onödigt långa processer för att få saker gjorda
 Daniel: glömt av att göra saker, både personligen men också i
styrelsen som stort
 Vendela: att saker som folk tagit på sig inte blivit gjorda istället
för att be om hjälp
 Simon:
 Camilla E: fortsätta jobba med delegering från de stora
posternas uppgifter
o Drive: Vendela har gått igenom driven lite men uppmanade styrelsen att
fortsätta göra det.
o Hemsidan: Liv och Daniel fortsätter arbeta med den.

o Anonym enkät: Annie skulle se över hur det går att lösa. Det måste lämnas
över ordentligt till nästa styrelse.
11. Övrigt
Styrelsen diskuterade var de ska äta efter mötet. Styrelsen beslutade
Att
äta på världens bar
Vendela skickade runt protokollen för underskrift.
Från nästa år ska styrelsen äska pengar från programmet och inte ISV. Marie sa att
styrelsen gärna får höra av sig när det är dags att äska pengar.
12. Mötets avslutande
Ordförande Vendela avslutade mötet 18.21
Åtgärdslista
o Annie: lösa socionomdagshemsidan
o Alla: se över driven och alla konton de lämnar över
o Vendela: se till att Annie lämnar över ”anonym enkät” till nästa styrelse

