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Styrelsemöte (2017-02-11) 
Närvarande:  
Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, Markus 
Lundahl, Richard Kaldr Thellman, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn 
Robertsson 
Frånvarande: 
Axel Hietanen Ingman 
 

1. Mötets öppnande 
Moa öppnade mötet kl. 10.00 

 
2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 
• Att  välja Moa till mötesordförande 

 
3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 
• Att välja Anna till mötessekreterare 

 
4.  Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutade  

• Att  godkänna föredragningslistan  
 

5. Rapportrunda 
- Genomgång av stadgarna 
- Genomgång av styrdokument 
- Ansvar och riktlinjer för Socionomforum 
- Styrelsemöten 

o Måndagar jämna veckor.  
- Stormöte med blivande utskott 

o Förslag på datum: torsdag 2/3, 18.00, torsdag 7/3, 18.00 
o Ofelia sköter facebookgrupp och poll.  

- Sektionsutbildning 
o 9/3, 17.15 i Linköping 

- Presentation av nya styrelsen 
o T2: 14/2, 13.15 K3 
o T4: 14/2, 10.15 TP2 
o T6: 21/2, 10.15 K4 

- World Social Work Day 
o Allt är igång. Väntar på svar från föreläsare. Sponsring för 

lunchmackor klart från SSR. Väntar på svar från Vision och Stuff. 
 

6. Aktuellt 
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- UB:  
o Uppdatering från möte: 

§ Heltidsschemat – HT 2018.  
§ Öppet möte för studenter och lärare? 
§ Ny programtröja? Designtävling hos SKA? 

o Info från Stuff: 
§ Studentundersökning 20/3 à 5 veckor.  
§ Valberedning – vill att vi delar på Facebook.  
§ 13/2 – nominering till årets pedagog startar.  
§ Mall till studiehandledning på gång. Har vi tips så kontakta 

Jonas! 
§ ”Föreläsning i flera rum” – livestreaming på föreläsning 

från t.ex. Linköping. Någonting vi kan tänka oss?  
o Info från Liu: 

§ Nya KURT, från 2018. 
§ SU-projektet (Sektionsutvecklande) deadline idé sommar 

2017. 
 

- AMO:  
o SSG-möte (studentsamverkansgrupp): 

§ Helterminsschemat 
o AMO-möte: 

§ Trygghetsvandringen 23/3 kl.18.00  
• Start sektionsrummet. Ta med folk de som vill! 

§ Ny AMU-utbildning nästa möte.  
§ Studentundersökningen. Pusha för att folk ska svara! 
§ Påminn om nötallergin! Mer synliga skyltar på gång. 

o Supersmart. Egen projektgrupp. Ang. alkoholkultur på Campus. AMO-
arbete. Bl. a. festeristutbildning.  

- AMU:  
o Kvinnojouren. 

§ Kvinnojouren vill gärna ha längre föreläsningar, ca 2–3 
timmar. 

§ Försöka få in en kortare lunchföreläsning, kanske kan få in 
mer efteråt beroende på intresse? 
 

- Förväntningar på verksamhetsåret: 
o Vad vill vi göra? 

§ Stödstrumpan: pris till bästa lärare 
• Sittning? AW? 
• Bättre marknadsföring med bättre kvalitet (gyckel, från även 

SoCer & Societeten)? Få med oss utskotten så de också kan 
marknadsföra.  
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• Kommunikation med lärarna så även de 
som inte är nominerade kommer.  

§ Rekrytering: 
• Få in fler från flera terminer. Tydliggör att alla behövs! 
• Återkoppling till medlemmarna.  
• Hur ökar vi intresset? Synas bland utskotten. 
• Samverkan. Få tips från flera sektioner? 
• Robin och Batman-liknelsen.  

§ Kommunikation inom styrelsen: 
• Gruppkontrakt? 
• Muntlig kontakt. Lätt missförstånd i chatter osv.  
• Kommunikation: 

o Vid meddelande måste vi visa att vi sett det eller att 
vi kommer svara senare om vi inte hinner just då. 

o Arbetstid: Nej, försök hålla en öppen dialog där vi 
kan vara tydliga med om vi kan eller inte kan 
svara/ställa upp. Försök ha framförhållning! 

o Hellre ringa än skicka meddelande vid viktigare 
situationer.  

• Facebook: 
o Sidan för viktigare frågor. 
o Chatten för mindre viktiga frågor.  

• Positiv feedback.  
• Vardagsregler? 

o Vid försening – säg till! 
o Vid frånvaro – säg till ordförande (en dag innan).  
o Framförhållning! 

§ Konflikter och internetetik 
• Hålla sig neutral i diskussioner kring exempelvis tentor, i så 

fall hänvisa till UB eller annan ansvarig post 
• Visa tydligt för utskotten att de ska komma till oss om de 

har problem.  
• Konflikter i styrelsen? 

o Ta konflikten direkt med den det berör. 
o Om konflikten inte kan lösas mellan de berörda så är 

ordförande ansvarig. Om konflikten är med ordf. gå 
till vice.  

o Oavsett vara tydlig när konflikten är löst. Öppenhet! 
Också okej att fråga.  

§ Nolle-P: 
• Planering! (innan sommarn) 
• Aktiviteterna måste vara Stuff-godkända 
• Försöka vara med så mycket som möjligt!  
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• Sektionsdag? Gyckel?  
§ Hemsidan: 

• Ofelia får fria tyglar! Anna hjälper till.  
o Måste hemsidan ligga på Stuff? Hör med dem! 
o Värt att lägga delar av budgeten på hemsida annars? 
o Viktigt att den också är enkel så framtida 

överlämning bli smidig.  
§ Mailadresser 

• Fixa så att alla får en egen mail till sin post? 
• Central styrelsemail? 

7. Avklarat  
Styrelsen beslutade 
- Att Richard fixar ny drive utifrån info-mailen. Inbjudningar kommer så 

småningom.  
- Att styrelsemötena hålls måndagar jämna veckor. Nästa möte blir dock tisdag 

21/2-17.  
- Att jobbannonser får finnas på socionomforum. Arbetsgivarna får dock bli 

medlemmar och lägga upp annonserna själva. Richard vidarebefordrar detta.  
- Att vi ska hålla ett stormöte med blivande utskott. Förslag på datum: torsdag 

2/3, 18.00, torsdag 7/3, 18.00. Ofelia sköter facebookgrupp och poll. 
- Att Ofelia och Anna ska komma med nya förslag till hemsidans utseende.  

 
8. Övrigt 

- Revisionen klar till i början av maj.  
- Revisor? Några förslag finns, ännu inga definitiva ja eller nej. 
- Omfördelning av budget: 

o Nya hoodies inget behov. Ny omfördelning vid det extrainsatta årsmötet?  
§ Inget problem – kan gå till annat inom PR.  

- Utöka sortimentet för socionomprodukter: 
o Vattenflaskor med socionomtryck? 
o Roligare märke?  
o Utveckla vidare nästa möte. 

- SOF, studentorkesterfestivalen i Linköping i år. 
o Vill vi ha med kortegevagn? Två byggveckor.  
o Mer info tills nästa möte.  

 
9. Nästkommande möten 

- Styrelsemöte tisdag 21/2 kl.16.15-18.00 
 

10. Mötets avslutande  
Moa avslutar mötet kl.15.40 

	
	


