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Medlemsmöte	socionomsektionen	2016-05-26	
Närvarande: Camilla Edoff, Viktor Lundqvist, Ivana Lukic, Johanna Bondesson, Karina 
Szostak, Margaretha Domander, Tim Strandberg, Simon Bergström, Martin Salberg, Elin 
Andersson, Anna Musial, Nike Olofsson, Martina Danielsson, Sandra Persson, Elin Carlsson, 
Sofie Rynfors, Klara Jansdotter, Jim Engstrand, Felicia Backlund, Moa Daneyr, Richard 
Thellman, Emma Hjelte, Liv Andersen, Daniel Madsen, Felicia Stilleborn, Malin Rath, Jonas 
Bogren, Okan Karakas, Emma Pecher 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Camilla Edoff öppnar mötet kl. 17:17 
 

2. Val av ordförande 
Medlemsmötet beslutar 
 
ATT välja Viktor Lundqvist som ordförande för mötet 
 

3. Val av sekreterare 
Medlemsmötet diskuterar frågan om jäv i och med förslaget om att ha styrelsens 
sekreterare Ivana Lukic som mötessekreterare. Med tanke på att en justerare ska väljas 
utanför styrelsen och ordföranden är utanför organisationen beslutar medlemsmötet 
 
ATT välja Ivana Lukic som mötessekreterare 
 

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Medlemsmötet beslutade 
 
ATT välja  Liv Kjaer Andersen och Jonas Bogren 
ATT justera röstlängden till  28 
 

5. Adjungeringar 
Medlemsmötet beslutade 
 
ATT adjungera Viktor Lundqvist för mötet 
 

6. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes 
 

7. Fastställande av föredragningslista 
Medlemsmötet beslutade  
 
ATT fastställa föreslagen föredragningslista 
 

8. Eventuella meddelanden 
Ekonomiansvarig i styrelsen Moa Daneyr: Ekonomin ser bra ut, budgeten kommer i 
framtiden att överskridas med ca 1000 kr då fler dök upp på stödstrumpan i år 
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9. Genomgång av verksamhetsberättelse 
Daniel Madsen läser upp verksamhetsberättelsen för 2015. Medlemsmötet beslutade 
 
ATT lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna 
 

10. Behandla års- och revisionsberättelser 
Ordförande Camilla Edoff läser upp revisionsberättelsen. Utskotten SoCeR och 
Societeten ger sina årsberättelser.  
 
Besluta om att lägga revisionsberättelsen och utskotten SoCers samt Societetens 
årsberättelser till handlingarna 
Medlemsmötet beslutade 
 
ATT Lägga års- och revisionsberättelserna till handlingarna   
 

11. Besluta om ansvarsfrihet 
Med underlag av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsberättelser från 
utskotten beslutar medlemsmötet  
 
ATT ge styrelsen 15/16 ansvarsfrihet  
 
Paus 17:36-17:40 
  

12. Göra fyllnadsval om så behövs 
Behov av fyllnadsval finns inte 
 

13. Behandla motioner och propositioner 
Mötesordförande Viktor läser upp inkommen motion (se bilaga 1) och styrelsens 
motionssvar (se bilaga 2). Medlemsmötet beslutar  
 
ATT  godkänna motionssvaret 
 
Ordförande Viktor ber sektionsstyrelsen redogöra för propositionen (se bilaga 5) 
gällande stadgeändringar. Medlemsmötet beslutar 
 
ATT  godkänna stadgeändringarna  
 

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 

15. Mötets avslutande 
Mötesordförande Viktor avslutar mötet kl. 17:48 
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Underskrifter 

 

______________________________ ______________________________ 

Mötesordförande Underskrift Ordförande underskrift 

 

______________________________ ______________________________ 

Mötesordförande namnförtydligande Ordförande namnförtydligande 

 

______________________________ ______________________________ 

Sekreterare underskrift  Justerare underskrift 

 

______________________________ ______________________________ 

Sekreterare namnförtydligande Justerare namnförtydligande 

 

______________________________ 

Justerare underskrift 

______________________________ 

Justerare namnförtydligande 
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Verksamhetsberättelse	för	socionomsektionen	verksamhetsåret	2015	
Under verksamhetsåret har Socionomsektionen hållit i styrelsemöten varannan vecka, på 
tisdagar. Sektionen har även hållit i två medlemsmöten där alla socionomstudenter varit 
välkomna att delta och man har till dessa möten även bjudit in studentkåren StuFF och 
socionomsektionens revisor. För att främja samarbetet med de personer som arbetar på 
socionomprogrammet har vi under verksamhetsåret haft kontinuerliga möten med 
programansvarig. På mötena har vi lyft frågor som rör socionomutbildningen, både ur ett 
utbildningsperspektiv och ur ett mer studiesocialt perspektiv. Sektionens utbildningsbevakare 
har även kontinuerligt deltagit på de lärarmöten som hållits, där har utbildningsbevakaren haft 
chans att tycka till och påverka. Sektionen har även tillsammans med programledningen 
anordnat ”World social work day” som ägde rum i mars 2015.  
 
För att arbeta för våra studenter på bästa sätt har socionomsektionen arbetat utifrån 
studentkåren StuFFs samarbetsavtal. Vi har under hela verksamhetsåret arbetat för att nå upp 
till den högsta ersättningsnivån i detta samarbetsavtal. Detta har bland annat inneburit att vi, 
efter bästa förmåga, deltagit på StuFFs anordnade möten och utbildningar. Vi har haft 
medlemsrekryterande event och utbildnings- och arbetsmiljörelaterade event samt arbetat för 
att föra ut StuFFs budskap till studenterna. Vi har också drivit enskilda studentärenden, vilka 
har handlat om att en student exempelvis känt sig illa eller orättvist behandlad. Under 
verksamhetsåret har Socionomsektionen med hjälp av StuFF arbetat med att strukturera upp 
sektionens ekonomi och kassörens arbete gällande budgetering med mera.  
 
Sektionen har även haft möten med fadderiet Societeten, och festeriet SoCeR, detta för att 
främja samarbetet mellan sektionen och utskotten. Vi har under verksamhetsåret arbetat för att 
synas mer bland studenterna och klargöra vad sektionen arbetar med.  
 
Nedan följer en redovisning för de olika event och projekt som sektionen 
genomfört/medverkat vid under verksamhetsåret 2015. 
 
Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret  anordnat två AMO-projekt som berört 
studenters psykosociala hälsa under termin 5 (“VFU-terminen”). Det har exempelvis skett i 
form av samkvämskvällar för de studenter som är ute på VFU. Vidare har sektionen anordnat 
en VFU/C-uppsatskväll. 
 
Ett UB-projekt har genomförts per termin, ett gällande Kursutvärderingssystemet KURT samt 
ett för att göra en broschyr med en översikt av vad en socionom kan arbeta med.   
Medlemsrekryterande evenemang har bland annat genomförts genom det Nolle-P som 
Socionomsektionens utskott, fadderiet Societeten, anordnade för de nya studenterna på 
Socionomprogrammet. Även Socionomsektionens styrelse var delaktiga under Nolle-P och 
hade en egen aktivitet där det lektes lekar och bjöds på mat. Ett annat medlemsrekryterande 
evenemang genomfördes i form av en middag för socionomstudenter som är kårmedlemmar. 
Efter middagen bjöd sektionen in till en spelkväll på campus i samarbete med Nördboet. 
Societeten har även under verksamhetsåret arrangerat Socionomkvällar en gång i månaden på 
caféet Fräcka Frökens, vilket fungerat som ett forum för socionomstudenter att umgås med 
varandra. Socionomsektionens styrelse har i möjligaste mån medverkat på dessa kvällar och 
även då försökt att värva medlemmar till kåren. Socionomsektionens utskott festeriet SoCeR 
har under verksamhetsåret deltagit under Nolle-P, anordnat fester, overallsinvigning och 
sittningar. Under hösten anordnade sektionen ”pubhäng med sektionen” på Trappan där man 
exempelvis kunde spela sällskapsspel och umgås med andra socionomstudenter. 
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Socionomsektionen har även anordnat såkallade kaffeturner där sektionen bjudit på 
kaffe,  pratat med studenterna och informerat om sektionen. Delar av sektionen medverkade 
en dag under Populärvetenskapliga veckan i Linköping under höstterminen som en 
representant för socionomprogrammet, men även för sektionen. Delar av sektionen fanns även 
representerade under KALAS-mottagningen samt medverkade i SOF under vårterminen.  
 
Sektionen deltog dessutom på socialchefsdagarna under hösten samt två olika 
socionomkonferenser i Stockholm, en på våren och en på hösten. Vidare har sektionen tagit 
fram en ”Socionomväska” som under flera år varit på tal. Sektionen har i år genomfört 
väskprojektet och tagit fram samt börjat med försäljningen av ”Socionomväskan”.   
 
Arbetsmarknadsutskottet har under hela vårterminen och stora delar av höstterminen jobbat 
med arrangerandet av SKA- och Socionomdagen. Evenemanget hölls i Kåkenhus nedersta 
plan i och runtomkring Färgeriet med över 18 olika utställare. Ska- och Socionomdagen är ett 
uppskattat evenemang för att skapa kontakt mellan studenter och arbetsmarknaden.  
Vi arbetar för närvarande med överlämningen till nästa års styrelse. Detta görs bland annat 
med att skriva testamenten för varje post som beskriver dess innebörd och uppdrag. Detta år 
har vi riktat stort fokus på ännu bättre skrivna testamenten och överlämningar. Vi har även 
arbetat fram postbeskrivningar som ska underlätta för kommande styrelse och resterande 
studenter att lätt ta del av och förstå 
. 
______________________________ Vendela Strömbäck Ordförande 2015 
 
______________________________ Daniel Madsen, Vice ordförande 2015 
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Motion	gällande	programtröja	
Vi föreslår 

ATT vi ska skaffa en programtröja
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Motionssvar	
 

Socionomsektionens styrelse diskuterade motionen ”Vi föreslår ATT vi ska skaffa en 
programtröja” och kom fram till följande: 

Det är en rolig idé med en programtröja och styrelsen ställer sig övergripande positiv till 
förslaget men ser några problem. 

För det första har styrelsen precis beställt nya tröjor till sig själva och det är viktigt att de och 
en eventuell programtröja skiljer sig åt för att styrelsen ska synas. 

För det andra är tröjor storleksberoende på ett annat sätt än exempelvis vår programväska. 
Detta betyder att vi skulle behöva en beställningsprocess med en viss förskottsbetalning för att 
försäkra att budgeten för projektet skulle gå ihop. Ekonomin är också en faktor som måste ses 
över och tas i beaktande. 

För det tredje tycker vi det är viktigt att våra medlemmar och studenter är en del av processen 
och får ge sina åsikter på vad som händer. 

För det fjärde kan det vara problematiskt att ha ett medlemsmötesbeslut med ett krav på att 
framställa en tröja då ekonomi och åsikter i frågan kan förändras snabbt. 

Med detta i åtanke föreslår sektionsstyrelsen medlemsmötet 

ATT avslå motionen i sin helhet 

ATT  ge sektionsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp att arbeta med en 
programtröja 

 

Sektionsstyrelsen genom ordförande Camilla Edoff 2015-05-23 



Bilaga 5  Proposition gällande stadgeändringar 
Godkänd 2016-04-25 

9(14) 
 

Proposition	gällande	stadgeändringar	
Socionomsektionen har precis som alla andra föreningar stadgar som ligger till grund för 
arbetet. Dessa är väldigt grundläggande och väldigt bra i mångt och mycket. Det finns dock 
vissa delar som inte uppdaterats i takt med förändringar i utbildningen och andra 
bestämmelser föreningen lyder under. 

Socionomsektionens styrelse har gått igenom stadgarna för att hitta dessa och uppdatera dem. 
Förklaring till de föreslagna ändringarna finns som bilaga till propositionen 

Socionomsektionens styrelse föreslår medlemsmötet 

 

Att godkänna följande stadgeändringar: 

Att ändra punkt 1:5 till: ”Socionomsektionens verksamhetsområde är att bevaka och 
främja studietiden för de sektionen ansvarar för enligt 1:1 i stadgarna. Tonvikt 
läggs på verksamheten som på något sätt anknyter till utbildningen och 
sammanhållning mellan studenter ska understödjas.” 

Att ändra punkt 1:6 till ”Socionomsektionen bör främja samarbete med; 
programledning, kårer och andra sektioner.” 

Att ändra punkt 2:3 till: ”Rättigheter 

 Varje medlem äger rätt till: 

§ Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt på medlemsmöte. 
§ Att få enkel fråga eller motion behandlad på medlemsmöte. 
§ Vara valbar för förtroendepost. 
§ Att ta del av sektionsstyrelsens mötesprotokoll samt övriga handlingar 

med undantag för sekretessbelagda sådana och dokument berörande 
samarbete med externa parter 

Varje student som socionomsektionen knutit utbildningsbevakningsavtal äger 
rätt till: 

§ Att delta i val av förtroendeposter 
§ Närvaro-, yttrande- samt rösträtt på medlemsmöten inom ramen för 

utbildningsbevakningsavtalet, se kap. 4.” 

Att ändra punkt 4:2 till: ”Det åligger valkretsen att via valberedningen presentera 
förslag på kommande verksamhetsårs ordförande, utbildningsbevakare och 
kassör på sista medlemsmötet för verksamhetsåret.” 

Att ändra punkt 5:5, samt följande punkter i stadgarna som refererar till punkt 5:5, 
till: ”Majmöte. 
Majmötet är ett medlemsmöte som ska ligga i slutet av vårterminen innan 
utbildningens sommaruppehåll. Det åligger socionomsektionen att på majmötet: 

 1. Behandla års- och revisionsberättelser 
 2. Besluta om ansvarsfrihet 
 3. Behandla motioner och propositioner 
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 4. Behandla övrig, i behörig ordning väckt fråga.” 

Att ändra punkt 5:6, samt följande punkter i stadgarna som refererar till punkt 5:6, 
till ”Årsmöte 

Årsmötet är ett medlemsmöte som ska ligga i slutet av verksamhetsåret. Det 
åligger socionomsektionen att på årsmötet: 

 1. Välja sektionsstyrelse för nästkommande verksamhetsår 

 2. Välja revisor för nästkommande verksamhetsår 

 3. Fastställa verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

4. Fastställa sektionsavgift och sektionens budgetplan inför nästkommande 
verksamhetsår. 

 5. Behandla motioner och propositioner 

 6. Behandla övrig, i behörig ordning, väckt fråga.” 

Att Ändra ordet ”utbildningsbevakningsansvarig” i punkt 5:8 till 
”utbildningsbevakare” 

Att i punkt 6:2 ta bort ”eller inriktning” i sista meningen. 

Att i punkt 6:3 p.3 lägga till meningen ”Däri ligger ett ansvar att se till att 
handlingar för ärenden är förberedda.” 

Att ändra punkt 6:4 p8 till ”Se till att verksamhetsberättelsen finns revisorn tillhanda 
senast sex veckor före majmötet. Verksamhetsberättelsen ska då också finnas 
dåvarande sektionsstyrelse tillhanda.” 

Att i punkt 6:6 p1 ta bort ”medlemsmöten och” 

Att i punkt 6:6 lägga till ”3. Se till att revisorn har tillgång till protokollen.” 

Att ändra punkt 6:10 till ”Grön sektion-ansvarig. Det åligger ansvarig för Grön 
Sektion att 1. Ansvara för Socionomsektionens arbete med Grön sektion.” 

Att  i punkt 6:16&17 lägga till ”4. Det är utskottens ansvar att dessa representanter 
väljs.” 

Att i punkt 6:18 ändra till ”första medlemsmötet” 

Att i punkt 7:2 lägga till: 
”4. Valberedningen ska också hitta lämpliga personer att sitta i presidiet på 
medlemsmöten.”  

Att i punkt 8:7 ta bort att det är styrelsens ansvar att tillsätta en examenskommité. 

Att i punkt 9:1 ta bort att det måste vara utanför kåren 

Att i stadgarna ändra alla ”han/hon” till ”hen” 
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Bilaga med förklaringar 

Att ändra punkt 1:5 till: ”Socionomsektionens verksamhetsområde är att bevaka och främja 
studietiden för de sektionen ansvarar för enligt 1:1 i stadgarna. Tonvikt läggs på verksamheten 
som på något sätt anknyter till utbildningen och sammanhållning mellan studenter ska 
understödjas.” 

Beskrivningen av verksamhetsområdet som det är nu täcker inte det vi gör. Att endast ha 
nedskrivet sammanhållning förminskar verksamhetsområdet. Speciellt med tanke på vad 
stadgarna vidare täcker in vad socionomsektionen ska göra. Därför vill vi ändra punkten. 

Att ändra punkt 1:6 till ”Socionomsektionen bör främja samarbete med; programledning, kårer och 
andra sektioner.” 

Mycket av socionomsektionens arbete bygger på samarbete och mer än vad som beskrivs 
innan då det enda som nu nämns är samarbete med andra sektioner. 

Att ändra punkt 2:3 till: ”Rättigheter 

 Varje medlem äger rätt till: 

§ Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt på medlemsmöte. 
§ Att få enkel fråga eller motion behandlad på medlemsmöte. 
§ Vara valbar för förtroendepost. 
§ Att ta del av sektionsstyrelsens mötesprotokoll samt övriga handlingar med undantag 

för sekretessbelagda sådana och dokument berörande samarbete med externa parter 

Varje student som socionomsektionen knutit utbildningsbevakningsavtal äger rätt till: 

§ Att delta i val av förtroendeposter 
§ Närvaro-, yttrande- samt rösträtt på medlemsmöten inom ramen för 

utbildningsbevakningsavtalet, se kap. 4.” 

Som punkten är utformad i dagsläget är den svåröversiktlig och vi vill underlätta för våra 
medlemmar och de studenter vi har ansvar för att se vilka rättigheter de har i vår sektion. 
Innehållet är inte förändrat i praktiken, bara utformningen. 

Att ändra punkt 4:2 till: ”Det åligger valkretsen att via valberedningen presentera förslag på 
kommande verksamhetsårs ordförande, utbildningsbevakare och kassör på sista medlemsmötet 
för verksamhetsåret.” 

Den här punkten har inte efterlevts ordentligt under några verksamhetsår och det är nog 
delvis för att sektionen har haft dålig koll men också för att det är orimligt att valkretsen ska 
göra det som står nu; att välja ordförande, UB och kassör innan sista december. Vi vill därför 
ändra till ovanstående lydelse.  

Att ändra punkt 5:5, samt följande punkter i stadgarna som refererar till punkt 5:5, till: ”Majmöte. 
Majmötet är ett medlemsmöte som ska ligga i slutet av vårterminen innan utbildningens 
sommaruppehåll. Det åligger socionomsektionen att på majmötet: 

 1. Behandla års- och revisionsberättelser 
 2. Besluta om ansvarsfrihet 
 3. Behandla motioner och propositioner 
 4. Behandla övrig, i behörig ordning väckt fråga.” 

I stadgarna nu är det i vissa fall svårt att särskilja de två huvud-medlemsmöten sektionen ska 
ha. Styrelsen vill därför ändra så att det blir tydligare så att framtida styrelser får det lättare 
att efterfölja stadgarna. Ändringen är i praktiken namnet på medlemsmötet och inte 
innehållet. Likaså i nästa föreslagna ändring. 
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Att ändra punkt 5:6, samt följande punkter i stadgarna som refererar till punkt 5:6, till ”Årsmöte 
Årsmötet är ett medlemsmöte som ska ligga i slutet av verksamhetsåret. Det åligger 
socionomsektionen att på årsmötet: 

 1. Välja sektionsstyrelse för nästkommande verksamhetsår 
 2. Välja revisor för nästkommande verksamhetsår 
 3. Fastställa verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

4. Fastställa sektionsavgift och sektionens budgetplan inför nästkommande verksamhetsår. 
 5. Behandla motioner och propositioner 
 6. Behandla övrig, i behörig ordning, väckt fråga.” 

Att Ändra ordet ”utbildningsbevakningsansvarig” i punkt 5:8 till ”utbildningsbevakare” 

Det här förslaget handlar egentligen bara om stil och att ”utbildningsbevakningsansvarig” 
är långt och krångligare. 

Att i punkt 6:2 ta bort ”eller inriktning” i sista meningen. 

Stadgarna skrevs när socionomprogrammet fortfarande hade val av inriktning i slutet. Detta 
är borta sen flera år och därför vill vi också ta bort det i våra stadgar. 

Att i punkt 6:3 p.3 lägga till meningen ”Däri ligger ett ansvar att se till att handlingar för ärenden är 
förberedda.” 

Vi vill lägga till den här meningen för att understryka det kollektiva ansvaret i att handlingar 
förbereds oavsett om en viss post har huvudansvaret, som budgetplan exempelvis. 

Att ändra punkt 6:4 p8 till ”Se till att verksamhetsberättelsen finns revisorn tillhanda enast sex 
veckor före majmötet. Verksamhetsberättelsen ska då också finnas dåvarande sektionsstyrelse 
tillhanda.” 

I nuvarande lydelse är det krångligt formulerat med en väldigt lång mening. Om 
verksamhetsberättelsen ska finnas revisorn tillhanda senast sex veckor innan mötet så kan 
dåvarande styrelse också få den då. 

Att i punkt 6:6 p1 ta bort ”medlemsmöten och” 

Sekreterare i sektionsstyrelsen ska inte föra protokoll under medlemsmöten. Det är jäv och 
därför konstigt att det står i stadgarna. 

Att i punkt 6:6 lägga till ”3. Se till att revisorn har tillgång till protokollen.” 

Eftersom protokollen är sekreterarens ansvar är det också rimligt att detta är hens ansvar. 
Det kan ju delegeras vidare men det huvudsakliga ansvaret är rimligt. 

Att ändra punkt 6:10 till ”Grön sektion-ansvarig. Det åligger ansvarig för Grön Sektion att 1. 
Ansvara för Socionomsektionens arbete med Grön sektion.” 

Nu heter den här punkten ”vice AMO” och vi tycker det är bättre att det endast är stadgat att 
det ska finnas en ansvarig för grön sektion. Följande punkter i stadgarna 
”internationaliserings-” och VFU-ansvarig” är till exempel vice UBs ansvar som det är nu 
men det är inte stadgat. 

Att  i punkt 6:16&17 lägga till ”4. Det är utskottens ansvar att dessa representanter väljs.” 

Detta görs redan och vi tycker därför det är rimligt att det också är stadgat. 
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Att i 6:18 p2 ändra till ”första medlemsmötet” 

Utskottens verksamhetsår följer inte riktigt socionomsektionens. Det hela är krångligt men om 
det skulle redovisa på sista medlemsmötet i januari skulle de vara halvvägs därför bör det 
vara på det i maj. 

Att i punkt 7:2 lägga till: 
”4. Valberedningen ska också hitta lämpliga personer att sitta i presidiet på medlemsmöten.” 

Det har ett par verksamhetsår varit så att styrelsens ordförande och sekreterare håller i 
medlemsmötena och det är jäv och borde alltså inte vara så. Valberedningen borde därför ha 
som ansvar att hitta andra som kan ha dessa uppgifter.  

Att i punkt 8:7 ta bort att det är styrelsens ansvar att tillsätta en examenskommité. 

Det borde inte vara upp till styrelsen att bestämma hur avgångsklassen vill göra med sin 
examen. Styrelsen ska vara behjälplig men inte ha huvudansvaret för att något blir av. 

Att i punkt 9:1 ta bort att det måste vara utanför kåren 

Vi ser inte riktigt behovet av att det ska vara utanför kåren. 

Att i stadgarna ändra alla ”han/hon” till ”hen” 

Hen är antaget och akademiskt giltigt då är det bättre och ser snyggare ut att använda det. 

 

 


