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Styrelsemöte (2017-05-29)
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Joel Ljunggren, Richard
Thellman, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson.
Frånvarande: Jim Engstrand, Markus Lundahl, Evelina Rimvid, Linn Robertsson.
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 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
- Jonas B. har ej fått svar från StuFF angående SU-projektet.
- Richard: Offert på styrelse-t-shirts har inkommit: 3015:Styrelsen beslutade
• Att
Richard beställer styrelse-t-shirts för 3015:-.

8. Aktuellt
• Ekonomi:
o Ofelia har inte fått tillgång till banken än.
§ Alla blanketter ifyllda från utskotten.
o Varit på kassörmöte med StuFF.
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§

Kontantfri sektion –upp till oss om vi vill bli det.
• Ska ha motivering till varför, men beslutet kan tas på
vanligt styrelsemöte.
o Mailat StuFF angående marknadsföringsstöd. De kan sponsra med 500:-.
• UB:
o Fått in åsikt från student som ska tas upp med Marie.
o Möte med Marie på onsdag angående programhandboken.
• AMO:
o Representant ej närvarande.
• AMU:
o Alla salar bokade inför Socionomdagen.
o Diskussioner kring tema ”Barnperspektiv i praktiken”. Svårt med
föreläsare som kan följa ett tema. Inte klart ännu hur de tänkt göra.
o Lista på ca 25 utställare.
§ Lägger ut listan på utställare på driven.
o ”Nyhetsbrev inför terminen”:
§ Istället skriva ihop något på Facebook/hemsidan?
• Grön sektion:
o Diplomeringen klar. Ska komma via brev när som helst.
§ Vi får märken!
• Societetens punkt
o Representant ej närvarande.
o OBS: Se till att svara på Nolle-schemat!
• SoCeRs punkt
o Representant ej närvarande.
• Nolle-P
o Innan StuFFiaden 24/8:
§ Aktivitet 45 min.
• Tipspromenad på väg till StuFFiaden
o Tema: Studentliv (Joel skriver 10 frågor)
o Mötas utanför Bomullsspinneriet
• Nödfallslek (funderas på)
o Kul med sektionen 28/8:
§ Bjuda på något? Grilla?
• Korv! Vanlig, kyckling, veg.
§ Lekar; kubb, brännboll, Bogrens lekar.
o Styrelseträff innan Nolle-P:
§ Datumförslag kommer upp i Facebook-gruppen.
o Socionomfolder:
§ Att trycka 100 st. skulle kosta 1300:-.
Styrelsen beslutade
• Att
Ofelia beställer 100 st. socionomfoldrar inför Nolle-P.
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•

Avslutningshäng 2/6
o Kubb, brännboll etc. och grillning i Folkparken följt av uteserveringshäng.
§ Grillspett.
§ Egen dricka medtages!
o 18.00 i Folkparken.

9. Övrigt
• Gyckel
o Onsdag 15.00.
o Vanlig casual festklädsel på samt ta med styrelsetröja.
• Motion programtröja
o Jonas M. skriver motionssvar samt gör en mall för framtida svar.
o Programtröjan kommer inte hinna göras innan Nolle-P.
o Projektgrupp (bestämma efter sommaren)
§ Designtävling?
• Sektionsprylar
o ”Årets pryl”
§ Finns i Linköping (fast mojäng). Ny pryl som får socionom-loggan
på varje år som kan säljas till sektionsmedlemmarna.
§ Sektionskultur!
§ Försöka lägga releasen på höstterminen, strax efter Nolle-P.
Styrelsen beslutade
• Att
jobba vidare med att etablera ett prylevenemang efter sommaren.
10. Avklarat
• Stödstrumpan
o Bra: nomineringarna, lärarnas deltagande (lärarna också nöjda!).
o Sämre: försöka få hjälp med serveringen från annan sektion nästa gång.
o Projektgruppen skriver ihop dokument om allt.
o Dålig uppslutning från studenter (framförallt utskotten).
o Slå ihop med WSWD i framtiden?
• Majmötet
o Vart var utskotten?
§ Moa + Ofelia ska prata med dem ang. de missade eventen och att
de förväntas stödja oss i våra evenemang likt vi i deras.
o Ta fram rutiner för vad utskotten ska ta med till mötet i framtiden, så de får
samma information och kan förbereda sig.
11. Nästkommande möten
• Återkommer efter omröstning på Facebook. Prel. 4/9 16.15-18.00.
12. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl.18.00.

