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Styrelsemöte (2018-02-26) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Sara Haliti, Jacqueline Gokan, Michaela 

Ravnholt Christensen, Andreas Axell, Tilda Rönnkvist, Josefin Hedberg, Sanna Holm 

Eriksson, Okan Karakas, Anna Fälth, Sanna Sahlin. 

 

Frånvarande: Linnéa Andersson. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet kl. 17.15. 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Evelina till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Tilda till mötesordförande. 

 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Simon till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Hänt på sistone 

En måenderunda – alla får chansen att berätta hur de mår. 
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7. Föregående protokoll 

Protokollet är justerat och godkänt samt uppladdat på styrelsens drive. 

 

8. Rapportrunda 

• Evelina och Josefin ska på insektsmöte med Mikael och Joakim från StuFF. 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi 

o En äskning har inkommit från SoCeR i samband med att SoCeR firar 

10 år. Äskningen gäller fyra tårtor. Se beslut under punkt 13. 

o Sanna S. har utformat en blankett som ska fyllas i vid utlägg av pengar. 

Den ska ges till Sanna tillsammans med kvittot helst mötet efter 

utlägget och allra senast inom samma månad. På kvittot ska framgå vad 

pengarna har gått till, datum och kontonummer. 

o Sanna S. frågar om styrelsen vill att hon ska göra en detaljplanering av 

alla budgetposter eller om hon får ta vissa budgetbeslut själv vid behov. 

Se beslut under punkt 13. 

• UB 

o Sanna H.E., Tilda och Josefin har varit på program- och VFU-råd med 

de ansvariga för VFU-platserna och program- samt VFU-ansvariga 

lärare. 

o Möte med Marie om förväntningar, tankar et cetera inför året. 

o Införande av en dagordning på lärandedialogen. Frågan går ut till 

övriga styrelsen om att fundera på förslag till dagordningspunkter. 

o Stressen har ökat på socionomprogrammet och Marie vill att vi ska 

undersöka detta. 

o Det är UB-möte på onsdag (2018-02-28) och studentråd på torsdag 

(2018-03-01). 

o Frågan går ut till övriga styrelsen om SU-projektet och vad vi vill att 

det ska handla om.  

• AMO 

o Vecka 15 sker AMO-veckan – många möten och mycket att göra inför 

den. 

o Nya mikrovågsugnar ska komma till campus inom en snar framtid. 
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o Plattform för att lättare genomföra felanmälan är i 

princip färdigställd. 

o Regeln om att man inte får äta mat i klassrum ska tas bort. 

o Det finns inget formellt förbud mot att äta jordnötter på campus. 

o Varje år lyfts en fråga inom AMO som kan förbättras. Tanken är att 

lyfta brister i omtentamensperioden så att den blir mer anpassad till 

studenternas schema. 

o Förslag på att driva en fråga om fler höj- och sänkbara bord i 

biblioteket eller på andra platser på campus. 

• Näringsliv 

o Det mesta är färdigställt inför World Social Work Day. En app som 

heter Mentimeter hade varit fördelaktig att använda under WSWD. En 

fråga ska gå ut till programledningen om de kan stå för kostnaden för 

den. 

o Fråga om kaffemuggar inför WSWD – Josefin undersöker om det går 

att få via Trappan. 

o Sara ska ha ett telefonmöte med en representant från Framtidsverket 

och undrar därför hur övriga styrelsen tänker på samarbete med andra 

verksamheter och organisationer. 

o Det ska vara ett sommarjobbsmingel 2018-03-19 och Marie vill ha en 

kontaktperson i styrelsen. Sara i egenskap av näringslivsansvarig är den 

som tar emot anmälningar från arbetsgivare. Okan skickar ett mail till 

Marie och frågar vad som förväntas av styrelsen. 

o Datum för socionomdagen är preliminärt bokat till 2018-10-08 men ett 

nytt datum måste sättas då Färgeriet är uppbokad den dagen. Sara 

kommer att fördela kontakter till oss. 

o Det är näringslivsmöte på torsdag 2018-03-01. 

• Grön sektion 

o Ett miljöombud ska utses i utskotten och där är planen att fråga om det 

är någon som är intresserad. I dagsläget har det varit de som är 

sektionsrepresentanter. 

 

10. Societeten 

Arbetet rullar på. 



2018-02-26   

 

 

 

• Trälarna 

o Fadderansökningar – sista ansökningsdagen är på söndag 2018-03-04. 

 

11. SoCeR 

Det är Vårkravallsvecka. 

• RÅ-SoCeR 

o Assisterar SoCeR under Vårkravallsveckan. 

 

12. Övrigt 

• Doodle-schema 

o Evelina lägger ut en Doodle där alla i styrelsen ska fylla i vilka datum i 

april (från och med 2018-04-03) de kan. 

• Utlåning av ovve 

o Det finns en förfrågan från en student om att låna en av styrelsens 

ovvar till en vän. Se beslut under punkt 13. 

• VFU 

o Förfrågan till Ingrid och Anita om att de ska ha en genomgång om vad 

deras jobb går ut på. Josefin ger förslag på att ha det 2018-03-12 och 

om det inte funkar tar vi beslut på datum nästa möte. 

• Byrån mot diskriminering 

o 2018-04-19 hålls årets utbildning om volontärarbete på Byrån mot 

diskriminering i Östergötland. Josefin vidarebefordrar det till Simon 

som lägger ut det på styrelsens Facebooksida. 

• Drogfritt Nkpg 

o Evelina har haft kontakt med Drogfritt Nkpg om att ha en 

teaterföreställning i campus lokaler antingen 2018-06-01 eller 2018-06-

07. Styrelsen vill inte driva det vidare men vi kan sprida ordet om 

föreställningen på sociala medier. 

• Information om onsdag 

o Vi vill ha ett bord där vi säljer socionomväskor. Ett inlägg ska gå ut på 

Facebook om att det är extrapris på väskor. Väskorna kommer att säljas 
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för 79 kr. 

 

• Okans punkt 

o Ett förslag om att ha möten varje vecka med en timmes mötestid 

varannan vecka och två timmars mötestid varannan vecka. Det kommer 

lyftas på heldagsmötet 2018-03-10. 

o Mötet med Marie 2018-03-12 kommer att vara i K6549. De punkter 

hon vill ta upp är sommarjobbsmingel, uppföljning av stress i 

studentenkäten och alumniverksamhet. 

 

13. Beslut 

Styrelsen beslutade 

• Att delvis medge SoCeRs äskning med 1000 kr  

• Att Sanna får ta beslut gällande budget själv när det är nödvändigt och 

att hon inte behöver göra en detaljplanering över alla budgetposter 

• Att låna ut en av styrelsens ovvar 

 

14. Mötets avslut 

Evelina avslutar mötet 19.15. 
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