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Sektionsmöte (2017-03-20)
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren,
Markus Lundahl, Richard Kaldr Thellman, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn
Robertsson, Evelina Rimvid.
Frånvarande: Nej.
1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl. 16.20.
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 Joel till justerare.
5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
• Att
godkänna föredragningslistan.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
• Att
lägga föregående protokoll till handlingarna efter revidering.
7. Rapportrunda
- Moa och Joel har varit på VFU-möte.
- Affischer om event i Katrineholm har kommit upp.
- Ofelia mejlat hyresbostäder angående förråd. Har blivit vidarebefordrad till
lokalansvarig.
8. Aktuellt
- Ekonomi:
o Ofelia har kontaktat personen vi ska fråga om han vill bli revisor, väntar på
svar.
o Kassörmöte med StuFF.
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o Fått tips om vad/var vi kan äska.
o Även utskotten kan söka via styrelsen.
o Pratat med utskotten om äskning.
- UB:
o Var på lärarmöte den 9/3.
o Påminner om att skicka in tentamina i PDF och skriva dit A-ID!
Detta har varit oklart men förhoppningsvis ska det finnas med i
tentabeskrivningarna i fortsättningen.
o Viktigt diskutera vad vi vill med utbildningen i arbetsgrupperna.
o T2 – omtenta på hektisk vecka?
§ Finns ett tidsspann då omtentan måste vara. Försöker lägga
dem bra – misstag denna gång.
o Ska vidarebefordra de nya mailadresserna till styrelsen till Marie.
o Jonas B, Karl och Marie ska ha möte imorgon 21/3.
o T4 påpekat att det finns få kurser att välja av till T7. Enkät kring vad vi
skulle anse vara intressant i framtiden? Lärarna okej med detta. Jonas B
och Karl fixar med enkät.
- AMO:
o Möte torsdag 23/3.
- AMU:
o Rekryterar folk till nya AMU-utskottet. Behöver revidera reglementet.
Styrelsen beslutade
- Att Richard får skriva förslag på reglemente till AMU.
o Fått kontakt med Finspång. Vill ha förslag på vad vi vill ha för utbildning.
Han hade vissa förslag, men vill ha konkreta förslag från vår sida.
o Marknadsföringsaktiviteter?
o Vill få folk till AMU-sidan. Lägger upp på Socionomforum.
o Motala Kommun vill ha hjälp att marknadsföra Öppet Hus-dag. Ska prata
med nya AMU om detta imorgon.
- Grön sektion:
o Första mötet plus grundutbildning klart.
o Samarbeten har påbörjats, N-sektionen ska läsa igenom våra
miljömål.
o Earth Hour 24/3, 20.30-21.30. Marknadsför på Facebooksidan!
o Ex. aktiviteter i Norrköpings Kommun. Karl delar länkarna till
Richard.
- Societetens punkt
o Planerar vårens event.
o När ska grovplanering inför Nolle-P-gyckel vara klar? Societeten kollar!
o Trälarna:
o Fadderanmälningen stänger fredag.
o Sponsen går bra.
o Hyllningsdagen för Societeten gick bra!
- SoCers punkt
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o Hyllningsfesten gick bra.
o Rå-SoCeR:
o Fokus på spons.
o Planering inför olika aktiviteter och event. Bl. a. ett event på Arbis,
Ofelia tipsar då om att vara uppmärksam på att Arbis betalar
fakturor om de anlitas.
Hemsida
o Ofelia på gång med hemsidan.
o Nya mailadresserna klara.
o Alla platser, hemsidor och Facebook-sidor behöver uppdateras med nya
adresserna så småningom.
Studentundersökningen
o Sitta utanför K2 kl.11.00 den 4/4. Vi ska fixa kaffe + fika. Joel fixar!
§ Budget? Medlemsaktivitet/PR.
§ Kan StuFF bidra? Joel kontaktar projektledaren eller Linn.
§ T4 – försöka få bort dem mot K2 också!
o Skapa Facebook-event och bjuda in folk? För att tipsa om gratis kaffetillfällena? Jim fixar.
WSWD
o Hur många kommer vara på plats?
§ 10.00-12.00 (samlas vid Färgeriet)
• Joel, Anna, Moa, Jim, Jonas B
§ 12-17.00
• Fler, de som kan.
Stödstrumpan
o Datum: 17/5. Exakt tid kommer närmre datumet.
§ Fundera på marknadsföring och aktiviteter.
§ Utskotten – gyckel? Inkludera lärarna i detta?
o Hur får vi dit lärarna?
§ Få med lärarna redan nu i planeringsstadiet? Ex. ”varför ska
eleverna rösta på dig?” eller i alla fall bild + kurs.
§ Säga några ord om Marie? En eloge för det hon gör med oss i
sektionen.
§ Fler priser än ”bästa läraren”?

9. Övrigt
- Fikaansvar:
o Jonas M. tar över fikaansvaret från Ofelia.
- Motion:
o Richard har fått in motion:
§ Förslag om term-lista till varje kurs att ha på sektionshemsidan.
Styrelsen beslutade
- Att avslå motionen (p g a att det är svårt då kurserna uppdateras samt svårt att
ansvar för att den är korrekt).
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o Richard skriver avslagsbeslutet till motionslämnaren.
Koppar:
o Evelina tar på sig att köpa 15 svarta muggar från IKEA.
o Pennor att dekorera muggarna med. Jonas M. kollar på Panduro.
Termos:
o Markus och Jim ska kolla möjligheten att beställa samt göra
marknadsundersökning.

10. Avklarat
- Sektionsutbildning:
o Kort genomgång kring hur dagen såg ut.
- Marie-möte:
o (Skjuts upp till nästa möte).
11. Nästkommande möten
- Måndag 3/4 kl.16.15.
12. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl.18.00.

