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Styrelsemöte (2018-02-12) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Andreas Axell, Sara Haliti, Sanna Holm 

Eriksson, Anna Fälth, Josefin Hedberg, Okan Karakas, Tilda Rönnkvist, Jacqueline Gokan, 

Linnéa Andersson. 

 

Frånvarande: Michaela Ravnholt Christensen, Sanna Sahlin. 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Evelina till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Tilda till mötessekreterare. 

 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Sara till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  

• Att   godkänna föredragningslistan. 

 

6. Föregående protokoll 

 

7. Rapportrunda 

-  Möte för World Social Work Day: Upplägg, föreläsare etc. Sara, Josefin och 

Evelina från styrelsen var med. Bekräftat att VFU-studenter och Sabine Gruber ska 

föreläsa. Migrationsverket och socialdirektören i Norrköping är möjliga föreläsare. 
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- Evenemang på Facebook för WSWD ska komma ut denna 

vecka.  

- Fråga från StuFF (tillsammans med LinTek och Consensus) angående hur 

frekvent examinator besöker salstentamen och hur viktigt det är för oss studenter. 

Sanna formulerar ett svar på mail till StuFF. 

 

8. Aktuellt 

- UB: 

Det kommer att vara ett program- och VFU-råd tisdag 2018-02-13. 

- AMO: 

 

Styrelsen beslutade  

- Att utskottsansvariga och Jacqueline får hålla i ett möte med Trälarna 

och RÅ-SoCeR om rekryteringsprocessen. 

 

- AMU/näringsliv: 

Vi bör boka Färgeriet inför socionomdagen höra av oss till de vi vill ska medverka 

på socionomdagen relativt snart. 

 

- Societetens punkt: 

Planerar gyckel. 

- Trälarnas punkt: Gyckel, fadderansökningar, märkesplanering. 

 

- SoCeRs punkt: 

Planerar Vårkravallen och Baklängesgasquen. 

- RÅ-SoCeRs punkt: Har haft ett avhopp och rekryterat en ny RÅ-SoCeR. 

 

9. Övrigt 

- Sektionsutbildning: 

Sektionsutbildning i Linköping 2018-03-15 17.15 – 21.00. Campusbussen till 

Linköping och en inhyrd buss tillbaka till Norrköping. 

Evelina anmäler de som kan gå. 

- Sommarjobbsmingel: 

Marie vill att vi ska ha ett sommarjobbsmingel i samband med en 
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terminsövergripande föreläsning 2018-03-19 15.15 – 17.00. 

Okan mailar lokalbokning om att boka Färgeriet. 

- Marie-möte: 

Marie vill ha ett möte med styrelsen 2018-03-12 15.15 – 17.00. Evelina ber om 

en dagordning och vi får skicka punkter vi vill ta upp till henne på mail. 

- Officiellt ta beslut från förra mötet: 

Vi tar beslut från förra mötet som vi inte hade mandat att göra då. 

 

Styrelsen beslutade: 

Att ledamöterna (Okan och Linnéa) är ansvariga för fika. 

Att info- och webbansvarig (Simon) är ansvarig för Socionomforum. 

Att Evelina, Josefin och Tilda är utskottsansvariga. 

 

- Klädesbeställning: 

Vi kommer förmodligen behöva beställa mer kläder då det saknas några hoodies 

och t-shirts. Vår budget behöver dock justeras för att göra det. 

- Lunchföreläsningar: 

Tidigare styrelse har anordnat lunchföreläsningar med bland annat 

Kvinnojouren. 

Det finns ett intresse bland nuvarande styrelse att fortsätta ha 

lunchföreläsningar. 

 

Styrelsen beslutade: 

Att anordna 1 lunchföreläsning i vår med utgångspunkt i SU-

projektets resultat. 

 

- Studiebesök: 

Det kommer att anordnas ett studiebesök på Arbetsförmedlingen 2018-04-09. 

Jacqueline återkommer om detta längre fram. 

- Förslag att justera dagordning: 

Lägga till en punkt där alla får säga vad de vill i syfte att lära känna varandra 

och växa som grupp. 

Lägga till en punkt där alla beslut samlas, innan övrigt-punkten. 

Vi prövar detta på nästa möte. 
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- Styrelsehäng med utskotten: 

Förra året hade styrelsen ett umgängestillfälle med Trälarna och RÅ-SoCeR i 

mars. 

Det är något vi vill göra i år också. Evelina gör en Doodle där alla får lägga in 

de datum de kan. 

- Framtidsverket: 

Det finns ett företag (Framtidsverket) som vill anordna en form av socionomdag 

för oss, där socionomstudenterna ges möjlighet att lära känna sina 

karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn. 

Sara tar kontakt med dem för att få mer information.  

 

10. Avklarat 

- Överlämningar: 

Alla utom Andreas har fått överlämning på sina poster. 

- Styrelsehäng: 

Det blev en väldigt lyckad kväll. 

 

11. Nästkommande möte 

- 2018-02-26 17.15 – 19.00 på Trappan. 

 

12. Mötets avslutande 
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