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Styrelsemöte (2017–09–18)
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren,
Markus Lundahl, Jonas Mallin, Lina Nielsen, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Evelina Rimvid.
Frånvarande: Richard Thellman
1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl.16.10.
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
att godkänna föredragningslista.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
• Att
lägga föregående protokoll till handlingarna. Protokollet
dessförinnan skjuts upp till nästa möte.
7. Rapportrunda
– Moa har varit på INSEKTs–möte.
• Ska komma en sektionshandbok så småningom.
– Ofelia har varit på kassörsutbildning.
– Joel har inte hört så mycket från VFU:arna. Mest via privata kanaler i så fall, inte
VFU–mailen.
8. Aktuellt
– Ekonomi:
• Vi har ett överskott. Vad vill vi lägga pengarna på?
o Kanske spendera mer på trycket av programbroschyren?
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o Roll–up:en? Evelina hjälper Markus med den så
fokuserar Ofelia på broschyren.
o Ny socionomdagen–plansch/skylt?
o Tårta på socionomdagen (den från studentundersökningen)
• Vart har de pengarna tagit vägen? Inget inkommit från StuFF!
o Socionomväskorna
• Rea ut så vi blir av med dem?
• Kampanj på socionomdagen?
• Finns även efterfrågan på socionom–ryggsäck från många håll.
• Skattegräns. Hur se till att utskotten inte går för mycket plus?
o Vårt överskott. Vad ska vi göra?
o Fundera på det till heldagsmötet så har vi omröstning då.
• Utskottens bankkort är på gång!
–

UB:
• Missade UB–möte i onsdags, men ska få anteckningar till sig.
• Håller i föreläsning för T1 torsdag nästa vecka.
• Fått hint från T1:a om lärare som ska ha haft negativ attityd.
o De ska avvakta och se om det var engångsföreteelse. Återkommer.
• SU–projektet är på gång.

–

AMO:
• Inget schema ang. AMO–möten har dykt upp.
• AMO–utbildning imorgon (19/9). Jim kan inte delta, men har gått förut.
• Vi har sett vattenpölar i Kåken när det regnade, har de koll på detta?
o Felanmäl när sådant dyker upp!

–

AMU:
• Representant ej närvarande.
• Richard meddelar att han inte fått svar från Finspång–Goran.
• Har tillkommit 3 utställare till Socionomdagen.
• Uppmanas av Ofelia att ta en gruppbild till nya hemsidan!

–

Grön sektion:
• Har haft möte kring klädbytardagen.
o Kläder ska samlas in dagen innan eventet (17 okt) v.42.
o Äger rum i Trappan – event på Facebook på gång.

–

SoCers punkt
• Kan tänka sig fixa kring Styrelse–märke.
• Inte märkbart intresserade av marknadsföringsutbildning.
• Vill ha socionom–ryggsäck!
• Planerar socionomsittning, Klimax och lite annat.
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–

Societetens punkt
• Utvärderar.
• Gyckelplanering.
• Intresserade av marknadsföringsutbildning, MEN beror på tid, plats osv.

–

Samarbete med utskotten
• Fler möten med utskotten?
o Både för att lära känna varandra och för sektionsjobb.
o Kombinera viktigt möte och rolig aktivitet?
o Sektionsrepresentanterna ska prata med sina utskott om önskemål och
tankar. Ca 5 punkter ska vara Moa tillhanda senast den 6/10 (inför
heldagsmötet).

–

Internationalisering
• Rundvandring med representant från University of South Australia (UniSA)
tisdag 13–14. Visa lokalerna och omgivningarna samt prata om studentlivet.
o Ofelia kanske kan. Evelina redo ifall det inte funkar!

–

Heldagsmötet
• Anna kan ej delta på mötet på dagen, men kan på kvällen.
• Aktivitet efter mötet:
o Äta och ha det trevligt hos Moa och Jonas.
Styrelsen beslutade
• Att
lägga personalbudget på snacks.

–

Sektionernas dag
• 12 oktober (Styrelsen dagtid, SoCeR kvällstid)
o Vi ska vara med SSK.
• Målet är att synas mycket!
o Budget 300 kr max per station.
o Storpub, märkesföräljning och quiz på kvällen (detta utöver budget).
• 1–2 personer från varje sektion på storpuben.
o Evelina håller mailkontakten med SSK.
o Aktivitetsförslag:
• Lattjo–lajban–låda men med socionom–ord?
• Något att äta och dricka, gärna något varmt!
o Varm blåbärssoppa/nyponsoppa
• Schack – alla mot oss?
• Smarter than a socionom?
• Heads up? (app)
• Vi skjuter upp detta till nästa möte.
Rekrytering
• Skjuts upp till heldagsmötet.

–
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9. Övrigt
–

–

Gyckel
• Inget till tacksittningen
• Socionomsittningen, ja!
o Spånas på tills nästa möte/heldagsmöte!
• Lägga upp gyckel för allmän beskådan?
o Läggs upp på styrelsens sida.
o Sprid ut publiceringarna lite!
Styrelsen beslutade
• Att
Ofelia får tillgång till facebook–kontot så hon kan lägga upp dem.

–

Syjunta
• Kvällstid, ganska snart efter ovve–invigningen.
o Sy märken, berätta om regler etc.
o Bjuda in till möte med fika och häng?

–

Hoodies
• Har dykt upp frågor kring denna efter Sami’s motion.
o Projektgrupp behövs!
o Rekrytera grupp via facebook?
• Kolla upp detta inför heldagsmötet.
o Marknadsundersökning. Bindande!

–

Stadgar
• Måste revideras. Röstas in nästa möte!

10. Avklarat
– Nolle–P
• Vår stund innan StuFFiaden lite för kort tid.
• Lite bättre framförhållning vad gäller planeringsändringar.
• Vi:
o Tydligare lek–planering från vår sida.
o Bra med gyckel!
o Även bra med deltagande och tröjorna, vi har synts mycket!
o En egen dag med sektionsstyrelsen? Så vi kan prata igenom ordentligt.
• Mer uppstyrt engagemang.
11. Nästkommande möten
– Måndag 2/10, Marie dyker upp!
12. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl.18.00.

