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Styrelsemöte (2017-10-30) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, Markus 
Lundahl, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson.  
 
Frånvarande: Moa Daneyr, Lina Nielsen, Evelina Rimvid, Richard Thellman.  
 

1. Mötets öppnande 
Markus öppnar mötet kl.17.15. 

 
2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 
o Att  välja Markus till mötesordförande. 

 
3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 
o Att välja Anna till mötessekreterare. 

 
4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 
o Att  välja Joel till justerare. 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
o Att   godkänna föredragningslistan. 

 
6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
o Att  lägga föregående protokoll till handlingarna.  

 
7. Rapportrunda 

- Ofelia meddelar att gamla hemsidan är borttagen och vattenflaskorna beställda. 
- Joel har fått många meddelanden angående VFU–frågor.  

 
8. Aktuellt 

- Ekonomi:  
o Sektionsdagen. Julia Filipsson jobbade för oss på puben, Ofelia och Moa 

ansåg att hon därför skulle få ersättning: ett presentkort på ICA på 500 kr. 
Styrelsen beslutade  

o Att  retroaktivt godkänna ett presentkort till Julia. 
o Socionomdagen 

§ Kostnad: 4 800 kr av budgeterade 16 000 kr.  
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o Vi måste använda 80% av våra intäkter till ett 
allmännyttigt ändamål. Vi har hittills använt 34,7%. Med planerade 
utgifter resterande styrelseår: 64,7%. Därför har vi kvar ca 20% av 
budgeten att göra av med. Vi diskuterar detta vidare vid senare möte. 

o Vattenflaskorna är på väg, kostnad: 4 636 kr. 
§ Ska vi skänka dem till studenterna för att undvika intäkter?  

• När? Vid c-uppsatskvällar/VFU-kvällar? Diskuteras vid 
senare möte. 

Styrelsen beslutade  
o Att  dela ut Socionom-flaskorna gratis till våra medlemmar. 

 
o Äskningen från examenskommittén inkommit: 12 000 kr, varav 11 000 är 

till hyran för Rehnströmmen. 1 000 är för kören Skön. Ursprungliga 
äskningen låg på 11 000, ska vi tillåta den extra äskningen på 1 000 kr? 

Styrelsen beslutade  
o Att  godkänna grundäskningen på 11 000 kr.  

Styrelsen beslutade  
o Att  godkänna den extra äskningen på 1 000 kr för underhållning för  

                   detta år.  
- UB:  

o T3 reagerat väldigt starkt på de sent inlagda reflektionspassen.  
§ Viktigt att vi ger feedback till de som har hört av sig. Att vi har 

agerat på deras reaktioner.  
§ Nu är de flyttade! 
§ UB skriver ihop ett avslutande meddelande, att vi har arbetat 

med detta samt att vi fortsätter diskussionen med Marie 
angående bemötandet och kommunikationen.  

o SU-projektet.  
Styrelsen beslutade  

o Att  godkänna SU-gruppens plan.   
 

- AMO:  
o AMO-möte 2/11, Karl går i Jims ställe. Vad ska tas upp? 

§ Trappans hiss 
§ T3 och reflektionspassen 
§ Det regnar in i Kåken! 
§ Nya skrivare-systemet krånglar. Går att koppla PayPal-kontot 

men väl inne på hemsidan blir alla länkar ERROR.  
- AMU:  

o Representant frånvarande.  
- Grön sektion:  

o Ska ha ett möte. Datum kommer.  
§ Trappans källsortering 

- Societetens punkt  
o Representant frånvarande.  
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- SoCers punkt 
o Representant frånvarande.  

- Rekrytering 
o Ofelia håller koll på ansökningsmailen. 
o Fastnålat inlägg angående rekrytering på Socionomforum! 

§ Markus ber Richard att fixa detta. 
o Få ut detta i klassgrupperna också! 

§ T5 – Jonas M. lägger ut. 
§ T3 – Karl lägger ut.  

 
9. Övrigt 

- Programtröja 
o (Jonas B.), Simon, Daniel, Louise, Sami.  

§ Filar på design–idé.  
§ Deadline på några förslag satt till ca mitten av december.  

- Slogan 
o Vi väljer ut 3 slogans och lägger upp dem i Facebook-gruppen. Tar 

beslutet om slogan till roll-up:en på nästa möte.  
 

10. Avklarat  
- Marie-mötet  
- Heldagsmötet 
- Sektionsdagen 

o Inte bra. Planeringen ganska dålig. Både från vårt håll och alla andras. Vi 
blev inte inbjudna i planeringsgruppen på Facebook t.ex.  

o Dåligt engagemang av styrelsen. 
o Vad är poängen med denna dag?  

§ Råda nästa års styrelse att hoppa av detta. Inte värt det.  
- Socionomdagen  

o Mycket bra jobbat. Även bra feedback från flera utställare. 
o Lite snurrigt med lokalbokningen till föreläsningarna.  

§ Skulle också behöva bättre tydlighet kring föreläsningsschemat. 
§ Kanske räcker med två föreläsningar till nästa år?  
§ Däremot bra jobbat att korta dagen med en timme.  
§ Lunchmingel 

• Större möjlighet att äta i Färgeriet? Mingelbord att äta vid?  
• Flytta ut en del utställare så vi får större yta?  
• Fler mackor till nästa år! 

 
11. Nästkommande möten 

- 13/11. Även Marie-möte! 
 

12. Mötets avslutande  
Markus avslutar mötet kl.19.00.  


