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Styrelsemöte (2017-10-02) 
 
Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, 
Markus Lundahl, Richard Thellman, Jonas Mallin, Lina Nielsen, Ofelia Ollila, Anna 
Petersson.  
 
Frånvarande: Evelina Rimvid. 
 

1. Mötets öppnande 
Moa öppnar mötet kl.17.15. 

 
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 Jim till justerare. 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
• Att   godkänna dagens föredragningslista. 

 
6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
• Att  lägga föregående protokoll till handlingarna. 

            Styrelsen beslutade  
• Att  lägga protokoll från 29/5 till handlingarna. 

 
7. Rapportrunda 

- Anna har varit på rundvandring med representant från Australien. 
- Joel har fått något till sig från en student, ännu väldigt hemligt. 

 
8. Aktuellt 

- Marie–möte: 
o Avklarat. (Se protokoll för Marie–möte) 

- Ekonomi:  
o Hur går det för vattenflaskorna?  
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§ Jim kollar vidare då det förra designförslaget hade 
för liten logga.  

o Utskotten har fått sina avier så de kan hämta ut sina bankkort.  
o Examensäskningen:  

§ De får äska för hyra av lokal. 
§ Även för sittningen?  

* De får söka för mer om de vill. 
- UB:  

o Har nu hållit i föreläsningen för T1.  
o Snart UB–möte.  
o SU–projektet, dokument kommer upp på styrelsens Facebook–sida.  
o En lärare ska ha betett sig dåligt. Ska lyftas med Marie.  

 
- AMO:  

o Ännu inget schema för AMO–möten inkommit.  
o Något vi vill lyfta? 

§ Trappan–hissen trasig (igen)! 
- AMU:  

o Socionomdagen 
§ Se protokollet för Marie–mötet! 

o Vad gör en socionom?–foldern på gång: 
       Styrelsen beslutade  

• Att  Ofelia kan bestämma design och trycka den inför Socionomdagen.  
 

- Grön sektion:  
o Hur ser det ut med källsortering på Trappan? Karl undersöker. 

 
- Societetens punkt  

o Planerar socionomkvällar 
o Har haft rekryteringsmöte med SoCeR idag 

§ Rekryterings– och socionomkväll torsdag 26/10, kl.18.00, där 
styrelsen får delta. 

 
- SoCers punkt 

o Representant saknas. 
o Fråga kring overallerna vi har beställt: 

§ Kan vi sälja en av våra overaller ifall en kille missat köpa? 
* Preliminärt: Ja, går bra att köpa en strl. 44. Om annan 

storlek efterfrågas skjuts diskussionen upp till nästa möte.  
 

- Sektionernas dag 
o Moa har fått svar från SSK. De har kommit på en aktivitet, vi har idé på 

vad vi bjuder på. 
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§ Aktivitet: tävling i vem som kan linda in sig själv 
snabbast med gasbindor.  

§ Bjudmat: blåbärs–/nyponsoppa.  
* Värma vart? Finns kök i Trappan! 
* Vilka kan vara där? 

o Ofelia kan definitivt vara där från 11.00. 
o Jonas, Jonas och Richard kanske från 11.00. 
o T3 och Jim från 12.00. 

 
- VFU–/uppsatskväll 

o Datum och upplägg 
§ Separata kvällar 
§ C–uppsats 

* Bjuda in T6:or som kan tänka sig presentera sina uppsatser. 
§ VFU–kväll 

* Återkommer kring detta på heldagsmötet. 
 

- Samordnare Norrköping Kommun 
o Vill ha ett möte. 
o Moa och Ofelia kollar upp tider. 

 
9. Övrigt 

- Gyckel 
o Tas upp på heldagsmötet. 

- Programtröja 
o Tas upp på heldagsmötet.  

- Testamenten 
o Alla kollar så deras testamenten ligger på Driven.  

- Studentråd 13 nov 15.00–16.30 
o Vi har styrelsemöte direkt efter i samma lokal som de bokar. 
o Då bestäms nästa studentrådsmöte (prel. datum 18/12).  

 
10. Mötets avslutande  

Moa avslutar mötet kl.18.00. 
 
 
 


