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Styrelsemöte (2017-02-21) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, 
Markus Lundahl, Richard Kaldr Thellman, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson 
 
Frånvarande: 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 Jonas B. till justerare. 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
• Att   godkänna föredragningslistan.  

 
6. Rapportrunda 

- Ofelia har varit på kassörsmöte med StuFF. 
- Anna varit på möte om WSWD (World Social Work Day). Rullar på. 
- Jonas B. och Karl fått lite klagomål relaterade till UB, möte på gång. Jonas 

funderar på hur han kan nå ut till klasserna mer.  
- Joel varit på WSWD-möte samt möte med lärarna kopplade till VFU. Vill ha 

möte med studenterna som ska ha utlands-VFU, oklart om det hinns med.  
 

7. Aktuellt 
- Maries punkt: 

o Återkoppling centralt i utvecklingsarbetet kring programmet – efterfrågar 
tankar från styrelsen. 

o Möte 14/3 kl.15.15. 
 

- Ekonomi:  
o Ska äska pengar från ISV nästa vecka.  
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o Haft kassörsmöte med StuFF. De sponsrar gärna! 
o Roll-ups, äska från ISV eller StuFF eller en från varje?  

- UB:  
o Klagomål på tentamen – kontakta vem? Läraren i fråga. Meddela gärna de 

som klagat samt påminn om att skriva i KURT.  
o Klagomål tas upp vidare på lärarmöte 9/3.  
o Uppmaning från UB-mötet om enkäten kring digitaliserade (streamade) 

föreläsningarna. Richard fixar facebook-event för spridning. 
o Program- och VFU-råd den 13/3, kl.9.00-12.00.  

- AMO:  
o Schemaläggning kring omtentor. Går det att ta hänsyn till andra kurser så 

det inte blir för intensiva perioder? Enklare vid helterminsscheman? Jim tar 
upp det på AMO-mötet. Jonas B. tar upp det på lärarmötet.  

o Trygghetsvandring torsdag 23/2 kl.18.00. Möts upp på Trappan.  
- AMU:  

o Kvinnojourens föreläsningar. Lunchföreläsningar ok! Richard pratar vidare 
med dem om hur många, vilka tillfällen och vilka teman.  

o Socionomdagen – börja fundera på datum och lokal redan nu. Förslag kring 
utställare och föreläsare mottages gärna! 

- Grön sektion:  
o Studentfiket – hur står det till med källsorteringen egentligen? Och är det 

möjligt med fler ekologiska alternativ? Karl undersöker vidare.  
o Köpa koppar till styrelsemötena istället för engångs? Ca 15 st. Förslag ska 

vara inne till nästa möte. 
- Societetens punkt  

o Håller i socionomkväll 8/3 med bio i K4.  
o Adelns klädsel planeras. 
o Låna ovvar från förrådet till skifteshelgen och Nolle-P?  
o Ändring av societetens outfit (önskar nercabbat). De med liknande klädsel 

ska frågas om ändring får göras. Ofelia vidarebefordrar till klädesansvarig. 
o Stormöte med utskotten – 2/3 kl.18.00 
Styrelsen beslutade  

§ Att Societeten får låna de tre ovvarna från förrådet till 
skifteshelgen och Nolle-P. 

- SoCers punkt 
o Baklängesgasquen och vårkravallen snart.  
o Råsocker är igång.  
o Förra styrelserepresentanten har hoppat av – ny hoppas hittas inom kort! 

- Fotografering och presentation 
o Preliminärt (beroende på vädret) måndag 6/3, innan styrelsemötet. 

 
8. Avklarat (punkt skjuts upp till nästa möte) 

- Heldagsmöte 
- Kick-off 
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9. Övrigt 

- StuFF pressträff 2/3 (lunchtid) 
o Stuffiaden numera IQ-diplomerad.   

- Förslag om att börja sälja metallflaska med socionom-tryck: 
o Hur många? Kostnad? 
o Förbeställning för att få in pengar direkt? Erbjudande till de första 

köparna?   
o Ta upp det på det extrainsatta medlemsmötet om vi behöver ändra 

budgeten.  
o Jim och Markus kollar upp mer kring detta.  

- SOF: 
o Sista datum 26/2 för att anmäla.  

§ Vi skriver förslag på facebooksidan. Jonas M. fixar i så fall 
anmälan på söndag. 

10. Nästkommande möten  
- 2/3, vi möts preliminärt kl.15.00 för fotografering.  

o Mer info kommer på facebooksidan.  
11. Mötets avslutande  

Moa avslutar mötet kl.18.00 
	


