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Styrelsemöte (2017-10-16) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, 
Markus Lundahl, Richard Thellman, Jonas Mallin, Lina Nielsen, Ofelia Ollila, Anna 
Petersson, Evelina Rimvid.  
 
Frånvarande: Ingen. 
 

1. Mötets öppnande 
Moa öppnar mötet kl.16.25. 

 
2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 
• Att  välja Moa till mötesordförande. 

 
3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 
• Att välja Anna till mötessekreterare. 

 
4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 
• Att  välja Evelina till justerare. 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
• Att   godkänna föredragningslistan. 

 
6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
• Att  lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 
7. Rapportrunda 

- Marknadsföringsutbildningen med Goran. 
o Den var mycket bra! 
o Kan rekommenderas för nästa styrelse men att ta kontakt tidigare. 

- Förrådet måste tömmas! 
o Vi tar det på socionomdagen. Grejerna ligger nu inlåsta i nytt rum – 

kontakta Trappan för att öppna.  
 

8. Aktuellt 
- Ekonomi:  

o Kassörmöte på torsdag, men Ofelia kan tyvärr inte gå.  
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- UB:  
o Ska ta bort engagemangspoängen.  
o StuFF söker nytt folk. Vi bör dela på sociala medier när det kommer ut. 
o Tävlingar om medlemskap i StuFF 19 & 24 okt. 
o Utbildningsdag 2 nov. i Linköping.  
o Jonas kan inte gå på nästa programråd 13 nov., Karl kan troligtvis gå.  
o Aktörsträff 24 okt. kl.15.00–18.00. Info om VFU, jobb, företag osv. Se 

Facebook–sidan! 
- AMO:  

o Supersmart–mötena igång. (Tidigare bästa–festen). 
o AMO–möte den 2 nov. som Jim inte kan gå på. Karl tar det. 

- AMU:  
o Socionomdagen: 

§ Styrelsen på plats ca. 09.00 – styrelsekläder på! 
§ Lunchmackor kommer finnas 
§ Tårta är beställd 
§ Socionomdagen–bannern mm.: finns där förrådsgrejerna är. 
§ Sätt upp lappar om att Färgeriet är bokat – Jonas B. fixar. 

- Grön sektion:  
o Klädbytardag på Trappan imorgon (17/10).  

- SoCers punkt 
o Färgar ovvar för fullt.  
o Planerar sittning, fixar med gyckel. 
o Har styrelsen tänkt vara med något på ovve–invigningen?  

o Kom de som vill! 4 nov. 09.00 på Gripen. Går därifrån kl.10.00. 
- Societetens punkt  

o Fokuserar på rekryteringen.  
- VFU 

o Lukas vill gärna prata om sin utlands–VFU.  
§ Behöver hålla en information om utlands–VFU tidigare, i januari 

för sent för många länder.  
Styrelsen beslutade  

• Att  Joel får arrangera informationskväll för utlands–VFU och få  
                   fikabudget på 500 kr.  

- Hemsida 
o Ofelia har fått ny inspiration efter Goran–mötet. 

§ Allt som fanns på den gamla sidan finns nu uppladdat på den nya. 
Styrelsen beslutade  

• Att  Ofelia får ta bort den gamla hemsidan.  
- Gyckel 

o Vi vill gyckla på Socionomsittningen 
§ Evelina har löst det! 

o Gyckel–utkast finns: ”Harry Potter blir antagen till sektionsstyrelsen” 
§ När kan vi filma med Marie?  
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• Bjuder in henne till styrelsemöte 30 okt. 
(Skjuter i så fall på det öppna mötet till den 13 nov.) 

§ Gyckel-inspelning 22/10 kl.15.00–> 
- Rekrytering:  

o Styrelsen kommer stå för evenemanget för kvällen som både styrelsen och 
utskotten har (26/10).  

o Rekryteringsperiod för styrelsen slut 17/11. 
o Formulär 

§ Vi använder samma som förra året men uppdaterar det 
§ Ha ”något roligt om dig” med i år igen! 

o Valberedning 
§ Ännu inte svar från StuFF 
§ Karina intresserad 

o Fastnålat inlägg på Socionomforum att det är rekryteringsperiod! 
 

9. Övrigt 
- Programtröja 

o 1 från varje termin? Jonas B. gör en grupp på Facebook och pratar med 
Sami (T5) och Simon (T1). Ca 3–4 pers. 

- Roll-up 
o Markus avsäger sig ansvaret för att beställa roll-up:en. Jonas M. tar det. 
o Tävling på socionomdagen – hitta på en slogan! 
o ”Blir ditt förslag utvalt så får du ett presentkort på 500 kr på Bokus.”  

Styrelsen beslutade  
• Att  ha tävling på slogan till roll–up:en under socionomdagen.  
• Att  tävlingens förstapris blir presentkort på 500 kr på Bokus.   
• Att  styrelsen inte får vara med i tävlingen. 
• Att  styrelsen inte måste välja att använda en slogan till roll-up:en i  

                    tävlingen. 
 

- Profilmaterial (flaska, reflex) 
o Ofelia är i kontakt med flera företag angående flaskan och reflexen. 

Styrelsen beslutade  
• Att  beställa flaskan med märket längst ner. Ofelia beställer.  

o 250 reflexer – 4 200 kr. För dyrt?  
o Införa stipendium? Ex. lagbok?  
o Diskussionen skjuts upp till nästa möte.  
o Socionomfoldern har kommit! 

 
- Examensceremoni 

o Söker 2 st. konferencierer.  
§ Frågar Societeten! 
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10. Avklarat  
- Marie-mötet (skjuts upp till nästa möte) 
- Heldagsmötet (skjuts upp till nästa möte) 
- Sektionsdagen (skjuts upp till nästa möte) 

 
11. Nästkommande möten 

- 30/10 kl.16.15. (Om Marie inte kan – öppet möte!) 
 

12. Mötets avslutande  
Moa avslutar mötet kl.18.00. 

 
 
 


