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Styrelsemöte (2018-03-12) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Sanna Holm Eriksson, Sara Haliti, Josefin 

Hedberg, Okan Karakas, Linnéa Andersson, Tilda Rönnkvist, Sanna Sahlin. 

 

Frånvarande: Mikaela Ravnholt Christensen, Andreas Axell, Anna Fälth, Jacqueline Gokan. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 17.15. 

 

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 Josefin till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Godkännande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föregående protokoll. 
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7. Rapportrunda 

• Josefin ska göra evenemang på Facebook för framtida möten ikväll. Hon har 

inte hunnit ta tag i att beställa kläder än men ska göra det när hon hinner. 

 

8. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Färdigställer äskningen till socionomprogrammet som styrelsen ska 

skicka i veckan. Kommer äska för 38 500 kr som förra året. 

• UB: 

o UB-möte för två veckor sedan med genuslektorn på filosofiska 

fakulteten, Stina Backman. 

o Jämställdhetsintegreringsarbete – vad tycker vi saknas på vår 

utbildning gällande jämställdhet? Stora möjligheter för studenterna att 

bli delaktiga i arbetet. 

o Styrelsen kan kontakta Forum om arrangemang som styrelsen vill 

genomföra, till exempel dagen om transpersoner som var i Linköping. 

o Projektgrupp för SU-projektet har startats. Det bör påbörjas så snart 

som möjligt. 

o Studentråd för två veckor sedan där omtentamensperioden diskuterades 

mycket. 

• Grön sektion: 

o Frånvarande på dagens möte. 

• AMO: 

o Frånvarande på dagens möte. 

• Näringsliv: 

o Näringslivsråd för ett tag sedan med andra näringslivsansvariga. 

o Uppmuntras från StuFF att skicka inbjudningar till StuFF för alla 

styrelsens evenemang. Går också bra att boka in personliga möten med 

StuFF. 

o 2 maj 13.00 – 17.00 kommer det vara ”kompetensexistens” på Trappan. 

Ungefär som en gymnasiemässa, men alla sektioner är på Trappan och 

företag kommer till oss. Minst två stycken från varje sektion ska gå och 

vi ska svara senast 15 mars. Okan och Josefin kan gå. 
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o En ny post på StuFF – medlemsansvarig. 

o Framtidsverket arbetar för att nyansera bilden av offentlig verksamhet. 

De vill ha ett mingel med socionomstudenter i Norrköping 16 maj där 

de bjuder på lunch. Styrelsens roll blir att marknadsföra eventet och att 

närvara under eventet, men Framtidsverket organiserar allt praktiskt. 

o Inför WSWD finns dukar och kaffemuggar på Trappan att låna. 

o Sara lägger upp i Facebookgruppen var och när styrelsen behöver 

närvara för att hjälpa till. 

• SoCeR: 

o Lugnt just nu. Har en storpub kvar. 

• Societeten: 

o Lugnt just nu. 

 

9. Övriga punkter 

• Josefins punkt: 

o Förklarar sin ståndpunkt i omtentamensfrågan. 

o På nästa möte tar vi upp frågan igen för att se vad styrelsen faktiskt vill 

driva i frågan. 

• Okans punkt: 

o Sami Mäkinen har sagt ja till att vara vår externa gyckelgrupp. Han har 

några frågor angående hur gycklen ska vara utformade. 

o Katrineholms kommun kommer att ta kontakt med styrelsen angående 

något de vill samarbeta med oss om. 

o Det finns en app som heter Slack som Okan vill använda istället för 

Facebook. Beslut om det tas nästa möte. 

• Alumni: 

o Någon från styrelsen skulle behöva gå på föreläsningen den 26 mars. 

Sara och Simon går. 

 

10. Avklarat 

• Marie-möte och heldagsmöte. 

• Vi har kommit igång med vårt arbete. 
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11. Beslut 

Styrelsen beslutade: 

• Att verksamhetsårets SU-projekt ska vara studiestugor till 

socionomprogrammets studenter. 

• Att marknadsföra Framtidsverkets mingel den 16 maj. 

 

12. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 18.45.  
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