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Heldagsmöte (2017-10-07)
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Richard Thellman,
Jonas Mallin, Ofelia Ollila och Lina Nielsen.
Frånvarande: Evelina Rimvid, Anna Petersson, Markus Lundahl, Joel Ljunggren
1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl. 10:20.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
• Att
välja Moa till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
• Att
välja Ofelia till mötessekreterare.
4. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
• Att
godkänna föredragningslistan.
5. Lägeskoll
- Jim
Supersmart-projektet ska dra igång. Arbetar även med SU-projektet.
-

Karl
Jobbar med klädbytardagen. Arbetar även med SU-projektet.

-

Moa
Håller i styrelsemötena och springer på andra möten. Kommer snart börja
skriva intygen till styrelsemedlemmarna.

-

Ofelia
Bistår utskottskassörerna, går på möten med Moa och även kassörsmöte. Filar
på idén om ”skattegräns” för utskotten. Håller även på med Socionomfoldern
och ska publicera gyckel på styrelsens Facebook-sida. Bokslut närmar sig för
både styrelsen och utskotten.

-

Jonas M
Sektionsdagen i sikte, men kan annars hjälpa till.
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Jonas B
Ska delta under Sektionsdagen. Går på UB-möten – nästa år ska UB få
vara med och designa om programmet och kursupplägg. Arbetar även med SUprojektet.

-

Richard
Arbetar med Socionomdagen – utställare och föreläsare är klart. Får hjälpas åt
att sprida evenemanget i våra klasser. Har även kontakt med Goran från
Finspångs kommun angående marknadsföringsutbildning.

6. Sektionsdagen
- Ofelia, Jonas M och Jonas B kommer att delta.
- Vi står för blåbärssoppa och pappmuggar, SSK-sektionen står för nyponsoppa
och leken. Samlas på Trappan kl. 10 för att värma soppan.
7. Valberedning
- Förslag att tidigarelägga årsmötet i januari. Nuvarande förslag: måndag den
15e januari.
-

StuFF kan eventuellt hjälpa till med valberedningen – Moa frågar om detta på
INSEKT-mötet den 11e oktober.

-

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst två socionomstudenter.

-

Våra förväntningar är att valberedningen genomför muntliga intervjuer innan
vecka 51 så att de sökande kan få återkoppling innan jul samt att
valberedningen ska kunna presentera ett resultat på årsmötet.

Styrelsen beslutade
• Att
Moa skriver ett uppdragsdokument utifrån våra stadgar och våra
förväntningar.

8. Rekrytering
- Societeten och SoCeRs rekryteringsperiod är öppen mellan den 27e oktober
och 9e november.
o Styrelsens rekrytering är öppen mellan den 27e oktober och 17e
november.
-

Marknadsföring
o Genom att delta på infokvällen den 26e oktober kl. 18 med utskotten.
Socionomkväll efteråt.
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o Marknadsföring på Socionomdagen (slide på
surfplatta) samt på Socionomsittningen med gyckel.
o Marknadsföra posterna på Instagram.
Moa startar den 16e oktober.
Ofelia ansvarar för Instagram den 17e oktober.
Richard ansvarar för Instagram den 18e oktober (socionomdagen).
Jonas B ansvarar för Instagram den 19e oktober.
Jim ansvarar för Instagram den 20e oktober.
Jonas M ansvarar för Instagram den 23e oktober.
Lina och Evelina ansvarar för Instagram gemensamt den 24e oktober.
Karl ansvarar för Instagram den 25e oktober.
Anna ansvarar för Instagram den 26e oktober (rekrytering på kvällen
samt socionomkväll).
Joel ansvarar för Instagram den 27e oktober.
Markus ansvarar för Instagram den 30e oktober (öppet möte på
kvällen).
Styrelsen beslutade
• Att
köpa tårta för 70 personer till Socionomdagen. Moa och Jonas M
går till Lottas bageri för prisförslag och beställning.
9. Programtröja
Tillsätta en projektgrupp om 3-4 personer, förslagsvis en från varje termin. De får i
uppdrag att ta fram tre stycken förslag som styrelsen får rösta om, beställa och sedan
sälja.
Om inget intresse finns får projektet vänta tills nästa styrelse.
Riktlinjer:
- Får inte vara för lik styrelsens, Societetens eller SoCeRs hoodies.
- Socionomsektionens logga samt StuFFs logga bör finnas med.
10. Märke
Nuvarande sektionsmärket associeras direkt med styrelsen. Bör styrelsen ha ett eget
märke för att förtydliga att sektionsmärket är programmets och därmed alla
socionomstudenters märke?
11. Medlemskvällar
- C-uppsats
Tisdag den 5e december kl. 17:15. Joel har hittat studenter som kan delta och
styrelsen bjuder på fika.
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-

VFU
Torsdag den 11e januari kl. 17:15. Styrelsen bjuder på fika. Hör med T5
om någon vill ställa upp.

12. AMU:s framtid
AMU i sin nuvarande form fungerar inte. Då det i många år bara varit en person har
det inte gått att följa utskottsreglerna.
Förslag att ta bort AMU som utskott och ersätta det med en styrelsepost
”Näringslivsansvarig”. Denna person kan sedan söka efter en arbetsgrupp såsom
förslaget med programtröjorna.
Funderingar:
- Får styrelsen besluta om nya poster själva? Eller måste det gå på ett årsmöte?
- Hur får vi lägga ner ett utskott? Behöver det röstas igenom på två möten?
- Behöver i så fall läggas till i stadgarna.
Moa och Richard lyfter dessa frågor på INSEKT-mötet den 11e oktober.
13. Stadgarna
- Behöver lägga fram ett nytt stadgeändringsförslag till nästa årsmöte.
o Ändra formuleringen i 7:2 punkt 3: ”Presentera dessa på Majmötet”,
bör vara årsmötet.
-

AMU-frågan.

14. Överlämning
- Deadline för testamenten och postbeskrivning: Till styrelsemötet den 11e
december.
-

Deadline för att fylla i verksamhetsårsdokumentet: Ska ha fyllt i det man
kan tills innan styrelsemötet den 11e december.

-

Att efter årsmötet men innan 1a februari ha haft överlämning med sin
efterträdare.

15. Terminsbesök
- Hinner inte gå ut i klasserna innan socionomdagarna. Man delar med sin egen
klass, T5 tar det i sina arbetsgrupper.
-

Klassbesök där vi informerar om styrelsen och vad styrelsen kan göra samt
informerar inför rekryteringen.
o T1 har kursintroduktion den 6e november kl. 09:15 i TP2.
o T3 har föreläsning den 6e november kl. 10:15 i K2.
o T5 får lägga upp i klassgruppen.
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o T7 – får kolla med Marie angående när de är i
helklass.
16. Aktörsträff
Blivit inbjudna till aktörsträff från Demola och LiU innovation den 24e oktober kl. 1518 på Coffice (Strykbrädan vån. 1). De önskar främst ordförande och
näringslivsansvarig. Kommer vara presentationer angående vad man kan få hjälp med
i sitt entreprenörskap och sedan mingel.
Moa delar en anmälningslänk i styrelsens Facebook-grupp.
17. Gyckel
- Socionomsittningen den 10e november
o Därtill
Ett gyckel som poängterar att vår rekryteringstid inte är slut.
§ Förslag att stjäla från utskotten likt förra året. Inleda med ”ni
trodde att rekryteringen var slut?”, klistra på våra huvuden på
deras gyckel och avsluta sedan med #styrelsenstyr.
o Huvudgyckel
Harry Potter – får ett brev ”du har blivit antagen”, gå till gränden och
köpa styrelsetröja och hoodie, välja ut rätt penna istället för bläck och
sen: ”din far hade också mörkt bläck”. Få med Marie som
Dumbledore eller McGonagall, att hon gör något symboliskt. Typ
sätter på hoodien som McGonagall sätter på hatten. ”Välkommen till
socialpolitik och svartkonst” med Ekholm.
Ofelia, Jonas M, Jonas B och eventuellt Moa jobbar med denna idé.
Preliminärt gyckelinspelning den 22a oktober efter kl. 15:00.
18. Socionomfoldern
- Lägger till kontaktuppgifter på baksidan. Ofelia finjusterar och beställer med
expressleverans för att det ska hinna till Socionomdagen.
19. Marknadsföring
- Vattenflaska
Skickat in en ny offert, Ofelia återkommer och lägger upp det i gruppen och
beställer ifall majoriteten tycker det ser bra ut.
-

Reflexer
Beställa in och dela ut gratis.
o Svart/grå reflex med orange ”socionomsektionen” – 100 st
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o Orange reflex med svart ”socionomsektionen” –
100 st
Med kullänk i metall.
2800 kr + moms + frakt. Ofelia beställer med express.
20. Mötets avslutande
Moa avslutar mötet kl. 15:45.

