Protokoll Socionomsektionens medlemsmöte 22 maj 2017
1. Mötets öppnande
- Mötet öppnas 17.20
2. Val av ordförande för mötet
Mikael Hållander föreslås att väljas till mötesordförande
Beslut: Att Mikael Hållander väljs till mötesordförande
3. Val av sekreterare för mötet
Tobias Holmberg föreslås att väljas till mötessekreterare
Beslut: Att välja Tobias Holmberg till mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Okan Karakas och Sami Mäkinen föreslås till justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: Att välja Okan Karakas och Sami Mäkinen till justeringspersoner
tillika rösträknare
5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
6. Anmälan av övriga frågor
Ingen övrig fråga.
7. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Att fastställa föreslagen föredragningslistan
8. Eventuella meddelanden
Inga meddelanden finns
9. Genomgång av verksamhetsberättelse
Socionomsektionen: Styrelseordförande Moa Daneyr föredrar verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2016. Applåder utdelas.
Societeten: Generalen för verksamhetsåret 16/17 Okan Karakas föredrar
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 16/17. Applåder utdelas.
--- Mötet ajourneras i 15 minuter vid 17.35, återupptas 17.50. --SoCeR: Generalen för verksamhetsåret 16/17 My Pousette föredrar
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 16/17. Applåder utdelas.
10. Behandla års- och revisionsberättelser

Socionomsektionen: Styrelseordförande Moa Daneyr föredrar årsberättelsen för
verksamhetsåret 2016.
Societeten: Kassör för verksamhetsåret 16/17 Ofelia Ollila föredrar årsberättelsen för
verksamhetsåret 16/17.
SoCeR: Kassör för verksamhetsåret 16/17 Felicia Stilleborn föredrar årsberättelsen
för verksamhetsåret 16/17
Revisionsberättelsen uppläses av styrelseordförande Moa Daneyr och föreslår mötet
att bevilja styrelsen för 2016 ansvarsfrihet.
11. Besluta om ansvarsfrihet
För verksamhetsåret 2016 föreslås att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Beslut: Att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2016 ansvarsfrihet.
12. Göra fyllnadsval om så behövs
Inga fyllnadsval behövs.
13. Behandla motioner och propositioner
Föredragning av Proposition med förslag till stadgeändringar till medlemsmöte med
Socionomsektionen 2017-05-22. Propositionen i sin helhet finns som bilaga till
protokollet.
Beslut: Att enhälligt bifalla propositionen i sin helhet.
En motion om socionom-hoodies från Sami Mäkinen har lämnats in. Motionen i sin
helhet finns som bilaga till protokollet.
Beslut: Att bifalla motionen i sin helhet.
14. Övriga frågor
Inga övriga är anmälda.
15. Mötets avslutande
- Mötet avslutas 18.20

Ordförande, Mikael Hållander

Sekreterare, Tobias Holmberg

Justerare, Okan Karakas

Justerare, Sami Mäkinen

Proposition med förslag till stadgeändringar till medlemsmöte med
Socionomsektionen 2017-05-22
➢ 6:10 Grön sektion – Ersätt befintlig postbeskrivning med:
● Arbetar för att sektionen uppfyller de krav fastställda av
universitetsförvaltningen, vilka utgör grunden för att
Socionomsektionen får vara en Grön Sektion.
●

Deltar som Miljöansvarig för Socionomsektionen vid
universitetsförvaltningens möten för Gröna Sektioner.

●

Är ansvarig för utformandet av en miljöförbättrande åtgärd inom
styrelsen och dess utskott varje år samt omarbetande av
miljöhandlingsplan vid behov.

➢ 6:11-12 Webmaster + Informationsansvarig
● Två poster i stadgarna, men en i praktiken. Vi föreslår att posterna slås
ihop och byter namn till ”Info PR”.
● Samt tillägg av punkten:
”Ansvarar för utveckling av sektionens marknadsföring och synlighet
gentemot medlemmarna”.
➢ 6:13 Internationaliseringsansvarig
Punkt 6:14 punkt 5 skall även läggas till under 6:14 VFU ansvarig.
➢ 6:18 punkt 2: Redovisa OCH presentera – Ordet ”och” läggs till.
➢ Kap. 7 valberedning
Flytta om ”val/valberedning till vice versa i rubriken
➢ Uppdatering av kontakt- och bankuppgifter
● I fotnoten står ”Bankgiro 5784-4680”, vi vill uppdatera till ”Plusgiro 716
● Socionomsektionen har skapat en ny domän med tillhörande hemsida
och mailadresser. Vi önskar därför uppdatera kontaktuppgifterna i
stadgarna till dessa: http://socionomsektionenliu.se och
styrelsen@socionomsektionenliu.se istället för de gamla
”socionom.stuff.liu.se”-adresserna.

Motion
Hej finaste Socionomsektionen, jag heter Sami Henrik Mäkinen och jag vill lämna in
en motion om att skapa en socionomhoodie till programmet. Det skulle vara rätt
schysst, och förhoppningsvis skapa större gemenskap mellan åren genom att andra
socionomstudenter kan identifiera med andra som har på sig socionomhoodien på
campus. En hoodie är även ett sätt att marknadsföra vårt program bland mängderna
av fakulteter som cirkulerar på campus Norrköping. Förslagsvis skulle det vara ett
superlägligt tillfälle att lansera denna hoodie till Nolle-P i år!
Men räcker detta som stöd till varför vi ska ha en hoodie på programmet? Jag tycker
det, men om ni inte är övertygade så har jag ett ytterligare säljknep: Hoodie har
nämligen en hemlig betydelse.
H = Hjälp. Vi socionomstudenter Hjälper varandra när det behövs, och ber om Hjälp
när livet känns svårt, för att föregå med gott exempel.
O = Olways there for you. Socionomstudenter är alltid där för varandra när det
behövs.
ODI = Orimligt Dagsaktiverade Individer. Socionomstudenter är väldigt engagerade
och hade över 50% deltagande på studentundersökningen. Detta är ett intyg för att
vår styrelse arbetar hårt för socionomstudenter. Det smittar av sig på oss vanliga
dödliga, och gör att vi blir ännu mer taggade på att aktivera oss studiesocialt!
E = Extra. Socionomstudenter är något utöver det Extra. Därför är det viktigt att
påminna oss om det när vi ser varandra på campus, så att vi inte övertar alla andras
program med hur Extra-bäst vi är, eftersom socionomstudenter även är väldigt
ödmjuka (till synes) och låter andra tro att de är bättre än oss (även om vi vet att vi är
något utöver det Extra).

