2017–03–07

Styrelsemöte (2017-03-06)
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren,
Markus Lundahl, Richard Kaldr Thellman, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn
Robertsson, Julia Persson
Frånvarande: Nej.
1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl.16.00.
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
- Moa:
o
o
o
o
-

Hon och Markus varit på INSEKT-möte.
Tillsammans med Ofelia börjat på äskning till ISV.
Alla som kan är anmälda till sektionsutbildningen.
Årsprotokollet underskrivet och klart så att hon och Ofelia kan bli
firmatecknare.
Markus:
o INSEKT-möte
§ Studentundersökning.
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§

§
§

Efterfrågat att få ut tidigare data från
socionomprogrammet för att använda som bakgrundsfakta till
kvalitetsarbetet.
Pågår 20/3 – 20/4 via mail, Lisam osv.
Om vi hjälper till att marknadsföra detta får vi sponsring samt
500kr i ersättning. Mer info kommer!

8. Aktuellt
- Ekonomi:
o Sektionsavtalet klart.
o Revisor:
o Joel har ett förslag, han kopplar personen vidare till Ofelia för info.
- UB:
o Undersökning av studentbudgeten genomförd – kom fram till att CSN bör
höjas.
o Nytt besked kring nya KURT – kommer till sommaren 2017.
o Gemenskapstorget (StuFF) – ska främja ett gemensamt samhälle:
o Workshops osv.
o Datum? Jonas B kollar upp.
o SU(sektionsutveckling)-projektet. 21 maj ska själva idén vara klar.
Projektet ska vara klart januari 2018.
o Lärarmöte på torsdag:
o Vill höra med klasserna om läget – återkoppling via Facebook för
de han inte hinner träffa.
o Nämna något om stödstrumpan – att vi börjat planera det för att få
fler lärare att gå.
-

-

AMO:
o Trygghetsvandringen 23/2:
o Dålig uppslutning, men gick bra.
o AMO-möte:
o Skyltar nötfri-zon på gång.
o Mikrovagn för att minska lunchköerna – ska testas även i Norrköping nu,
troligtvis Täppan.
o AMO-utbildning genomförd.
AMU:
o Info:
o Finspångs Kommun – vill ge oss styrelseutbildning/föreningsmässig
utbildning
o Vad vill vi ha den till? Förslag:
§ Utbildning i samarbete med utskotten/teambuilding
§ Föreningspraxis i stort
§ PR och rekrytering?
o Lunchföreläsningarna förslag: 5, 19, 27 april
o 27 behövs bytas, skiftet i utskotten pågår då.
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Grön sektion:
o GS-möte och utbildning 17/3
o 1/5 ska de uppdaterade miljöplanerna in
o Muggar till styrelsemötena:
Styrelsen beslutade
o Att
vi ska inhandla 15 st. svarta muggar från IKEA
- Fullmakt Träl/RåSoCer:
Styrelsen beslutade
o Att
fullmakterna är godkända.
- SoCers punkt:
o Vårkravallen lyckad.
o Då banken krånglade för styrelsen förra året blev det så att SoCers äskning
till sin stass uteblev och de fick betala ur egen ficka. Kan de nu använda
äskningen de skulle haft till sin stass till Pärl-SoCeR-stassen istället?
Styrelsen beslutade
o Att
det är okej att det görs ett undantag (då pengarna vanligtvis ska gå
till SoCer-stassen) och att de kan använda äskningen till sin Pärl-SoCeRstass.
o RåSoCer
§ Stassen på gång.
§ Gruppkontrakt på gång.
- Societetens punkt:
o Socionomkväll onsdag 8/3. Filmkväll – Suffragettes.
o Trälarna
o Stassändring:
§ Behöver vi skriva in något i stadgarna för att i framtiden
undvika förändringar i stassen från år till år?
Styrelsen beslutade
o Att
societeten får ändra sin stass till att ha nercabbad ovve.
- Revidering av stadgar:
o Webbmaster à Info & PR.
o Skattegräns? Tas upp senare.
o Rutiner för val vid årsmötena behövs skrivas.
o Om fler saker dyker upp så kan vi kontakta Moa så skriver hon till det, så
vi sedan kan läsa det i förslaget.
- Hemsidan:
o Vi kan nu publicera saker på hemsidan, protokollen uppladdade.
o Starta upp egen domän?
§ För att undvika StuFF som mellanhand samt få full kontroll över
hemsidan och mailadresser.
§ Kostnad: 115 kr uppläggningsavgift + 350 kr per år
Styrelsen beslutade
o Att
Ofelia startar upp en ny domän och skapar en ny hemsida samt nya
mailadresser till socionomstyrelsen.
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Studentundersökningen:
o Ska vi hjälpa till? (Skjuter upp diskussionen till nästa möte).
- Anmälan fadder:
o Outfit? Ny t-shirt? (Skjuter upp diskussionen till nästa möte).
- WSWD:
o SSR och Vision sponsrar. SSR tar mackorna, Vision kaffet.
o Anna påminner utskotten att sprida evenemanget samt att delta.
- Stödstrumpan:
o Börja prata om ett datum och planera.
Styrelsen beslutade
o Att
Moa, Markus, Jonas M och Karl bildar projektgrupp och håller i
Stödstrumpan.
9. Avklarat
- Heldagsmötet samt kick-offen:
o Allt gick bra. Vi ser gärna fler tillfällen där vi kan lära känna varandra.
10. Övrigt
- Sektionsutbildning 9/3:
o Börjar 17.15 i Linköping.
- Datum majmötet:
o 22/5 preliminärt.
- Stormötet:
o Bra. Vi fick ut den information vi hade planerat.
- SoF:
o Ingen egen kortegevagn ska göras, men de som vill får gärna delta.
11. Nästkommande möten
- 20/3, 16.00 i Styrelserummet.
12. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl.18.00.

