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Styrelsemöte (2017-05-15)
Närvarande: Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, Markus Lundahl,
Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn Robertsson, Evelina Rimvid.
Frånvarande: Karl Bergendahl, Richard Thellman.
1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl.16.15
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 Jim 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 och Anna har fixat med hemsidan, den är inte riktigt klar men på gång.
- Moa har varit på programråd med Jonas B.
o Pratades om utbildning överlag.
o Vill få igång projekt att få påbyggnadsutbildning för nyutexaminerade
socionomer för arbete med barnutredningar.
o Diskuterades distansutbildning.
o Kursupplägget. Vilken kurs ska ligga var? Ska diskuteras vidare.
o Vill förändra de nationella riktlinjerna för socionomutbildningen.
- Moa bokat sektionsrummet VARJE jämna vecka tills vi slutar som styrelse.
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8. Aktuellt
- Ekonomi:
o Ofelia har växlat in mynten – tillgodokvittot måste användas samma dag.
• Hon går förbi Hemköp och köper kaffe för det efter mötet.
o Hjälper societeten med fakturor.
o Behålla kassan eller bli en kontantfri sektion/styrelse?
• Har kassörmöte denna vecka – kollar upp möjligheterna då.
• Evelina tar upp frågan med SoCeR.
o Ofelia har lämnat äskningen till Marie (på mötet med henne den 9/5).
- UB:
o Jonas B varit på programråd (med Moa).
o Enkät om kurser i T7. Istället fokusera på att ta reda på vilka ämnen som
studenterna är intresserade av i allmänhet istället för specifika kurser.
• Bättre vänta till i höst?
• Möjligt att ha som SU-projekt?
§ Kan ju även fungera som underlag till framtida
lunchföreläsningar o. dyl.
- AMO:
o Salsbokningar inför Nolle-P måste vänta till efter sommaren.
o Trappan vill få in mer dagverksamhet i o m förändringarna.
o Presentation av studentundersökningen tisdag 16/5 TP52 kl.14.00-15.00 ca.
o Bomullsspinneriet:
• Nu snack om att istället köpa upp hela Kopparhammaren så
universitetet kan vara där istället.
• Mycket ännu oklart.
o Jim ska imorgon delta i festeristutbildning och hålla i föreläsning.
- AMU:
o Representant frånvarande.
o Behövs tas bild på hela arbetsmarknadsutskottet till hemsidan.
o Marie vill ha mer information om socionomdagen! Främst p g a
schemaläggningen.
- Grön sektion:
o Representant frånvarande.
- Societetens punkt
o I stort sett klara med planeringen inför Nolle-P, även grovplanering gyckel.
o Ändringen av schemat gick bra, bara småsaker kvar att fixa.
- SoCers punkt
o Nu studiecirkel i Studiefrämjandet.
o Festeristutbildning imorgon.
o Bokningsmöte på gång med de andra festerierna inför nästa läsår.
- SU-projektet
o UB-enkäten:
• Jonas B skickar mail med förslag till StuFF.
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§ Behöver huvudansvarig – Jonas B & Karl?
§ Syfte och mål.
§ Genomförande och tidsplan.
o Marie hade förslag från senaste mötet med henne: enkät kring vad
studenterna vet om/deras inställning till sektionen.
• Studentinflytande/tillgänglighet/synlighet.
• Hinner vi med två enkäter på en hösttermin?
• Jonas B för fram båda förslagen till StuFF och ser vilken de tycker är
bäst/om vi kan genomföra båda.
- Stödstrumpan
o Under kontroll. De inblandade ska vara på plats 15.00.
o Powerpoint på gång – med nomineringar och motiveringar.
o Ofelia och Anna ”symboliska servitriser”.
o Stor uppslutning bland lärarna – mindre bland studenterna.
o Satsar på en trevlig och gemytlig stämning bland de som väl kommer.
- Majmöte
o Måndag 22/5 kl.17.15.
o Behöver ordförande och sekreterare:
• Markus kollar med Sekten.
• Ofelia kollar med Jennilie.
o Alla papper ska vara klara. Årsredovisning, styrdokument, blanketter osv.
o Stadge-ändringar? Propositioner?
• Markus skickar dem till Moa.
- Nolle-P
o V.34–35
o Presentation – vad bör vi nämna?
• Förklara vilka vi är samt snabbintroduktion till hela systemet. StuFF,
styrelse, utskott osv.
§ Finns en sådan bild klar. Använda den?
o 28/8 – häng i parken. Visa upp styrelsen.
o Fångarna på Campus borttaget.
o StuFFiaden blir den 24/8.
o Egen aktivitet?
• Societeten återkommer med schema så vi kan se när det passar.
• Helst innan den 29/8 p g a VFU.
o ”Vad gör en socionom?”-foldern. Klar till Nolle-P att dela ut?
• Ofelia har så smått börjat titta på den.
• Hon kollar även upp vilket budgetutrymme som finns för att trycka
denna. Hoppas även på att kunna söka bidrag från StuFF.
Styrelsen beslutade
• Att trycka en ny ”Vad gör en socionom?”-folder till höstens Nolle-P.
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-

T-shirts
o Facebook-omröstning klar, blev samma tryck som styrelse-hoodien.
Styrelsen beslutade
Att
beställa 15 st. unisex-t-shirts.
o Markus tar storlekar av styrelsen, pratar med Richard och Karl separat.
• Richard skickar ny offert för tröjorna.
9. Övrigt
- Nolle-P Gyckelinspelning
o Kort inspelning efter mötet.
o 24/5 inspelning – bara berörda.
o 31/5 inspelning – hela styrelsen:
• Ovve och stass redo.
o Friends-gycklet innan Nolle-P (när det är sommar, augusti):
• Datum bestämt: 16/8 kl.15.00 à
o V.32 12-13 augusti (helgen) måla märkesbacken (preliminärt).
- Tårta
o När? När får vi in pengarna från StuFF?
• Innan sommaruppehållet. Återkommer när vi vet mer!
10. Avklarat
- Pride
o Bra:
• Flaggorna!
• Uppskattning från övriga studenter.
• Bra marknadsföring!
o Mindre bra/tänka på tills nästa gång:
• Någon form av högtalare till nästa år. Blev lite tyst i vår del av tåget.
• Tidigare marknadsföring och evenemangsinbjudan så folk kan planera.
• Pinnar till att hålla uppe banderollen!
- Marie-möte
o SU-projekt (se tidigare punkter).
o Stödstrumpan (se tidigare punkter).
o Studentundersökningen (se tidigare punkter).
o V.34 torsdag kl.10. – upprop för de nya studenterna.
o V.34 fredag prel. Kl.13.00 – programintroduktion (presentera styrelsen då)
11. Nästkommande möten
- Majmöte 22/5 kl.17.15.
- Styrelsemöte 29/5 kl.16.15.
12. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl.18.00.

