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Styrelsemöte (2017-04-19) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Joel Ljunggren, Markus Lundahl, 
Richard Thellman, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn Robertsson, Evelina Rimvid. 
 
Frånvarande: Jim Engstrand, Jonas Mallin. 
 

1. Mötets öppnande 
Moa öppnade mötet kl.16.30. 

 
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. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
• Att  lägga föregående protokoll till handlingarna.   

 
7. Rapportrunda 

- Emma Pettersson vill låna ovve inför Nolle-P i höst.   
Styrelsen beslutade  

• Att   godkänna att Emma Pettersson lånar ovve under Nolle-P.  
 

8. Aktuellt 
- Ekonomi:  

o Efterfrågar kvitto från Evelina för muggarna. Hon återkommer med det. 
- UB:  

o Har haft möte.  
• Påminner om SU-projektet.  



2017-04-19 
 

o Möte 25/4 i Linköping – Jonas kan ej men skickar 
inbjudan till Karl. Dock ej obligatoriskt möte.   

o Vilka konsekvenser ska lärarna få om tentaresultat dröjer längre än avsagd 
tid? Ska undersökas! 
 

- AMO:  
o Jim är frånvarande.  

 
- AMU:  

o Socionomdagen.  
• Börjat sätta deadlines. 
• Börjat lista upp utställare/föreläsare: 

§ Vill vi se listan? Exempelvis; okej med bemanningsföretag?  
§ Mottar gärna tips på föreläsare!  

• Bokat rum osv, dock ej fått svar.  
• Kanske kan få låna bord från Trappan.  

§ Kan på så sätt spara pengar och istället lägga dem på 
föreläsare, utställare osv.  

• Fundering på tema: Barnperspektivet i praktiken. 
o Nästa lunchföreläsning? 

• Trodde 5 maj gällde, men då kunde inte de. Richard ska försöka 
lösa det så vi kan ha den tredje föreläsningen innan sommaren.  

 
- Grön sektion:  

o Reviderat miljödokumentet och skickat iväg för godkännande.  
 

- Societetens punkt  
o Förberedelser inför skiftet. 

Trälarna 
• Förberedelser inför skiftet. 
• Nolle-boken?  

§ Bilderna dröjer p g a att revärerna är försenade. 
§ Ska försöka vara klar för beställning innan sommaren.   

 
- SoCers punkt 

• Förberedelser inför skiftet. 
Rå-SoCeR 

• Förberedelser inför skiftet.  
 

9. Prideparaden 6/5 
• Omslagsbild gjord till evenemang.  
• Publicerar evenemanget på Facebook 20/4. 
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• Har fått okej av arrangörerna att delta – har skickat 
dokument som ska läggas upp i Facebook-evenemanget för läsning.  

• Köpa in Pride-flaggor? 
§ 60 st. = 990:- 

• Måla lakan att bära längst fram i tåget.  
§ Moa, Ofelia och Anna målar lakanet. 

Styrelsen beslutade  
• Att   godkänna att köpa in 60 st. Pride-flaggor för 990:- plus ev. 

frakt/faktura-avg.  
Styrelsen beslutade  

• Att   godkänna att ha ett lakan i Pride-paraden. 
Styrelsen beslutade  

• Att   godkänna att köpa in ett lakan för 19:- på IKEA.  
 

10. Studentundersökningen 
- Stänger 20/4.  
- Vi har nu kommit över 45%, vilket var gränsen för att få pengar från StuFF.  

• Förslag att vi bjuder på tårta för dessa pengar.  
- Jonas B. lägger upp ett sista inlägg idag (19/4) på Facebook om att delta. 

 
11. Stödstrumpan 

- 17/5 17.00-ca 20.00 
• Styrelsen på plats från 16.00.  
• Plockmat.  

- Flera planer på gång, bl. a. att bjuda in Jan-Åke.  
 

12. Övrigt 
- Gyckelinspelning (inför Nolle-P) 

• Datum: 
§ 24/5 kl.15.00 à 
§ 31/5 kl.15.00 à 

• Lämna gyckel-idéerna till Trälarna snarast. 
§ Ofelia mailar det till dem.  

 
- Sommaravslutning 

• Fredag 2/6 kl.16.00 à 
 

- Förråd 
• Ofelia har mailat några olika fastighetsbolag osv. – inget bra svar ännu.  
• Kommer Trappan ha kvar några förråd?  

§ Karl undersöker!  
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- T-shirt 
• Köpa in fler t-shirts? 

§ Markus kollar! Frågar även Jonas M. om han kan hjälpa till.  
 

- VFU 
• Många borta i höst. Pendlingskostnader?  

§ Vi återupptar frågan när vi vet var alla hamnar på VFU:n.  
 

13. Avklarat  
- Extra medlemsmöte 

 
14. Nästkommande möten 

- 1/5 kl.16.15. 
 

15. Mötets avslutande  
Moa avslutar mötet kl.18.10. 

 
 
 


