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Styrelsemöte 2017-09-04
Närvarande: Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Richard Kaldr Thellman, Linn
Robertsson, Evelina Rimvid, Joel Ljunggren, Ofelia Ollila, Karl Bergendahl, Markus
Lundahl, Jonas Mallin.
Frånvarande: Anna Petersson
1. Mötes öppnande
Moa öppnar mötet 16.20.
2. Val av ordförande
Styrelsen beslutade
- Att välja Moa till styrelseordförande
3. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade
- Att välja Evelina 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 förskjuter punkten då föregående protokoll inte är justerad.
7. Rapportrunda
• Linn ska ta studieuppehåll så därför kommer en ny representant från
societeten att komma på kommande möten.
• Joel meddelar att utlands-VFUn verkar fungera.
8. AKTUELLT
Ekonomi
• Ofelia meddelar att vi fått in äskningen under sommaren
• Vi har sålt 2 socionomväskor
• Styrelsetröjorna är betalda
• Nolle-P blev inte särskilt dyrt
• Vi skulle behöva beställa in overaller för utlåning.
• Vi har fått ett bankkort!
• Utskotten har fått tillgång till kontona, men inte fått några bankkort.
• Uppdateringen av Socionomfoldern skulle delvis bekostas på AMU:s budget.

UB
•
•
•

Tidigt på terminen, så det har inte inkommit några direkta frågor.
VFU-ansvarig kan med fördel uppdatera UB om aktuella saker.
Moa, Jonas, Karl, och Richard har varit på programråd.
- Intaget på programmet har ökat från 85 st till 95 st.
- Det är problem med att rekrytera reflektionsledare.
- FOU. Det diskuterades vilka möjligheter det finns till samarbete mellan arbetslivet
och studerande. Snackades om att kanske bjuda in någon inför C-uppsatserna.
FOU- snackade om att de tog in uppdrag som studenter kan skriva C-uppsatser
om, intresserade på något plan.
- 29/9 2017 09-16 är det temadag på campus – tema transpersoner och deras
livsvillkor. Dagen innehåller föreläsningar och workshops.
• Moa har tagit kontakt med Marie angående Martin Wiklander och
reflektionsledarrekryteringen. Det har under T5:s programintroduktionen blivit
ett missnöje från studenternas sida där flera tagit illa upp och inte tillräcklig
information framkommit. Jonas B och Jim tar med sig det vidare.
• Jonas B ska ha en föreläsning för T1 om studentinflytande den 28/9 2017.
• SU-projektet. Deadline är någon gång i januari. Jonas B, Jim, Joel och Karl tar
tag i det.

AMO
• Jim har inte fått några nya kallelser för nya möten.
• Jim ska under nästa möte ta upp missnöjet kring information om VFU-introduktioner
kom sent och inte var tillräckligt tydliga.
AMU
• Amu fortsätter arbeta med socionomdagarna och det går framåt. De har haft lite svårt
att få in organisationer, men många organisationer tycker inte att det är värt att komma
tillbaka då de är missnöjda med tidigare år. De har istället försökt få in nya
organisationer. I nuläget är det 16 st inplanerade. Det är 3 föreläsare inplanerade. Alla
lokaler är bokade. Socionomdagen är den 18/10 och då skulle det uppskattas hjälp från
utskotten. Linn och Evelina tar med sig det vidare.
• Styrelseutbildning. Styrelsen har blivit erbjudna en föreläsning i marknadsföring. Vill
vi ha det här? Richard ska be om ett mer konkret förslag på omfattning, dag och tid för
att styrelsen ska kunna ta ett beslut om det. Frågan ska även tas med till utskotten för
att se hur intresset ser ut där. Linn och Evelina ska ta med sig det vidare.
Grön sektion
• Karl har hämtat ut diplomet.
• Har även fått några märken.
• Skulle vara intressant med en överblick över inköp under Nolle-p.
• Klädbytardagar ligger i startgroparna. En intressekoll bland de gröna sektionerna görs.
Är det något vi är intresserad av?
• Miljöplanen bör läggas upp så att den är tillgänglig för de som är intresserade. Ofelia
lägger upp den på hemsidan.
Societeten
• Linn berättar att Societeten tycker att nolle-p, mottagningsveckorna, har varit jättekul,
men att det är skönt att det är lugnt nu. De ska ses nu i veckan och snacka igenom
nolle-P. Det finns en anonym utvärdering av nolle-p som delats med alla faddrar.
• Många nya socionomstudenter har pratat om hur man engagerar sig i utskotten och i
styrelsen vilket är kul!

SoCeR
• SoCeR tycker att nolle-p har varit kul och har fungerat bra.
• SoCeR planerar framtida event, går på möten med trappan och andra festerier och har
läget under kontroll.
Heldagsmöte
• Heldagsmöte blir 7/10 2017 klockan 10 – 16.
Overallsbeställning
• Vi har slängt och rensat overaller och skulle därför behöva beställa in några nya.
• Förslaget är att beställa nya overaller när SoCeR beställer. Förslaget gäller 3 overaller.
Styrelsen beslutar:
- Att köpa in 3 st overaller a’ 600 - 650 kr st. En i storlek C44, en i storlek C46 och
en i storlek C48.
Sektionsmärke
• Moa tar upp förslaget att skapa ett nytt märke. Vad tycker styrelsen? Styrelsen tycker
det verkar som en bra ide’.
Styrelsen beslutar
- Att skapa ett märke
• Richard har ett förslag på märke: ”Styrelsen styr”.
• Lägg gärna fram fler förslag på märkes-design.
• Evelina kollar om SoCeR vill beställa och sälja märken. SoCeR skulle i så fall få
vinsten för märkesförsäljningen.
9. Övrigt
Rekrytering
• Vi måste börja tänka på rekrytering till nästa styrelse.
• Om vi ska ha ett videogyckel behöver det planeras i god tid, och planeras när det ska
filmas.
• Efter ansökningsprocessen måste rekryteringen fungera bättre än förra året, då det tog
lång tid att få svar.
• Viktigt att erbjuda de som söker till styrelsen att de är välkomna att vara med på
möten.
• Den här frågan kommer även tas upp på heldagsmötet den 7/10 2017.
Marie-möte
• Marie kommer den 2/10 på vårt styrelsemöte, vilken innebär att mötet kanske drar ut
på tiden.
10. Avklarat
• Nolle-p – Punkten skjuts upp till nästa möte.
11. Nästkommande möte
• Nästa möte är den 18/9 2017.
12. Mötets avslutande
• Moa avslutar mötet 18.00

