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Styrelsemöte (2017-11-13) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, 
Markus Lundahl, Lina Nielsen, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Evelina Rimvid, Richard 
Thellman. 
 
Frånvarande: Jonas Mallin. 
 

1. Mötets öppnande 
Moa öppnar mötet kl. 17.00 

 
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 Karl till justerare. 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
• Att   godkänna föredragningslistan. 

 
6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
• Att  lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 
7. Rapportrunda 

- Ofelia har kollat på verksamhetsårsberättelsen, har fyllt på sina saker.  
• Uppmanar alla att gå in och fylla på! 

- Jonas B. och socionomtröjorna: ett designförslag finns nu.  
 

8. Aktuellt 
- Ekonomi:  

o Äskningen till examenssittningen utbetald. 
o 40 000 på kontot i detta nu. Kvar att betala flaskorna.  

• Ska tas från budgetpost ”Övriga utgifter”. Ca 5 000 kr.  
o Kan vi göra något för välgörenhet?  
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• Låta folk rösta på Facebook var vi ska skänka?  
• Musikhjälpen? 

§ Diskuteras på nästa möte! 
o Kassörsmöte: 

• Ofelia vill ta upp vad StuFF kan göra bättre, om ingen kan gå i 
hennes ställe så mailar hon. Moa hoppas kunna gå.  

- UB:  
o Jonas B. har varit på utbildningsmiddag i Linköping. 
o UB och vice UB sammanställer inkomna åsikter rörande reflektionspassen 

för T3 och problematiken med dem. Sammanställningen skickas till Marie.  
 

- AMO:  
o Karl gick på senaste mötet i Jims ställe.  
o Ska skriva ihop dokument angående skrivarna. 
o Trygghetsvandring på gång.  
o SSG–möte äntligen på gång! 
o Kartläggning: Vart sitter socionomer och pluggar?  

• Lilla köket. 
• Kåkenhus.  
• Kopparhammaren.  

- AMU:  
o Lugnt sedan socionomdagen. 
o Fått inbjudan till näringslivsansvarigsmöte. Richard tycker att de varit 

irrelevanta pga riktar sig till mer nytillsatta AMU, men ska fundera på det.  
- Grön sektion:  

o Möte på gång. Har varit på Valla, men inte Norrköping ännu.  
- Societetens punkt  

o Ansökningstiden slut. Jobbar med detta.  
o Socionomkväll på onsdag 15/11. En till planerad framöver.  
o Samarbete på lördag 18/11 med NAFFI.  

- SoCers punkt 
o Ansökningstiden slut. Jobbar med detta.   
o Supernöjda med Socionomsittningen! 

- Valberedning 
o Moa skrivit uppdragsblad till valberedningen angående vad som ska göras 

inför årsmötet. Ex. ta fram kandidater, göra intervjuer, ta fram revisor.  
o Carina och My kan tänka sig sitta med.  

Styrelsen beslutade  
• Att  godkänna Carina och My som valberedning.  

 
- Rekrytering  

o Om vi får dåligt med ansökningar: 
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• Fråga de som söker utskotten om de kan tänka sig 
söka en styrelsepost också?  

o Lägga upp evenemanget/påminnelse om ansökningstiden, vad vi vill ha i 
ansökan samt mailadress i respektive klassgrupp igen. 

o Ta kontakt med gamla styrelsemedlemmar och intervjua? 
- C–uppsatskväll 

o 5e december. Färgeriet. 
o Fika: mackor, kaffe, te, kakor. Jonas M. blir fikaansvarig.  
o Just nu 3 uppsatser, bör vi ha någon som skrev ensam?  

• Lägga upp en liten text i evenemanget om vad det är för uppsatser 
som ska presenteras.  

• Uppsatsförfattarna på plats ca 16.30. 
o Vi behöver evenemang: Richard (som lämnat mötet) kontaktas ang. detta. 

 
9. Övrigt 

- Vattenflaskor 
o Dela ut dem 27/11 på öppna styrelsemötet!  
o Välkomna fr o m 16, men att vi har paus 17 då vi delar ut flaskorna.  

• Ha med mötespunkt som involverar andra studenter, exempelvis;  
§ Vad är det som får dig att vilja engagera dig i styrelsen? 
§ Hur ska styrelsen bättre kunna nå ut till studenterna? 
§ Någonting rörande alla terminer?  
§ Skulle du vilja engagera dig, vad skulle du vilja göra i så 

fall?  
o Moa skriver text som vi sedan delar i klassgrupperna.  
o De som blir över delas ut på C–uppsatskvällen. 

- Förråd 
o De sista sakerna behöver komma ut från Trappan.  

• Vad är det vi har? Måste det sparas?  
• Behövs rensas. Moa, Karl, Lina och Anna kollar imorgon tisdag! 

- Slogan 
o ”Vi gör skillnad i din utbildning!” 
o Simon Rodn vinner Bokus-presentkort. 
o Designförslag på roll-up: läggs upp i gruppen. Sedan beställs den. 

 
10. Nästkommande möten 

- 27/11. Öppet möte!  
 

11. Mötets avslutande  
Moa avslutar mötet kl.18.45. 


