2018-03-26

Styrelsemöte (2018-03-26)
Närvarande: Okan Karakas, Michaela Ravnholt Christensen, Andreas Axell, Anna Fälth, Sara
Haliti, Jacqueline Gokan, Simon Rodén, Tilda Rönnkvist.

Frånvarande: Evelina Rimvid, Josefin Hedberg, Linnéa Andersson, Sanna Sahlin, Sanna
Holm Eriksson.

1. Mötets öppnande
Okan öppnar mötet 16.15.

2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Okan till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Tilda till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Anna till justerare.

5. Måenderunda

6. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föregående protokoll.

7. Rapportrunda
•

AMO:
o Tre veckor kvar till AMO-veckan; mycket planering inför den.

2018-03-26
o Prat om att Bomullsspinneriets lokaler kommer att
flyttas.
o Förslag på lunchföreläsning för styrelsen att dra i är en polis från
Norrköping som pratar om extremism.
•

Näringsliv:
o Kort utvärdering av WSWD – bra respons efteråt; bra antal personer på
plats. Det märktes att mycket tid och kraft hade lagts ner på
evenemanget. God stämning.
o Det som kan göras bättre på WSWD är en kort frågestund efter att
VFU-studenterna har gjort sina presentationer. Det hade kunnat vara
fler aktörer på plats.
o Framtidsverket – Färgeriet är uppbokat den 16 maj som var det
föreslagna datumet; Sara har kontakt med dem om att t.ex. flytta datum
eller att vara på Trappan.
o Socionomdagen – 10 oktober är preliminärbokat.

•

IT/info:
o Finns saker att lägga upp på sociala medier som inte har hunnits med.
o Det kommer att komma ut inbjudan till inspirationskväll för
socionomstudenter med stand-up i Katrineholm den 2018-04-18.

•

Grön sektion:
o Ombud/representanter i utskotten blir Anna och Andreas för att föra
grön sektions talan. Ska ha ett möte innan sommaren.
o Grön sektions-möte och miljöutbildning vecka 15.
o Funderingar på att anordna en klädbytardag. Ska anordna en i
Linköping som inte har med studielivet att göra så att hon kan ta tips
och tricks därifrån.

•

Ekonomi:
o Frånvarande på dagens möte.

•

UB:
o Sanna har mailat StuFF om riktlinjer för SU-projektet och väntar på
svar.
o UB-möte på onsdag (2018-03-28) där LiU:s jurister kommer att
närvara.

2018-03-26
o Påminnelse om en dagordning på kursdialogen. Pratar
mer om det nästa möte.
•

SoCeR:
o Frånvarande på dagens möte.

•

RÅ-SoCeR:
o Ska börja titta på deras del i grovplaneringen i Nolle-P.
o Skickat in äskning till styrelsen.
o Mycket gyckel och en del jobb på Trappan.

•

Societeten:
o Lugnt just nu. Sista socionomkvällen var i förra veckan.

•

Trälarna:
o Skickat in grovplanering till Nolle-P och äskning till styrelsen.
o De flesta fadderintervjuerna är klara.

8. Övriga punkter
•

Saras punkt:
o Marknadsföringsstrategi inför Framtidsverkets mingelevenemang.
Förslag är att gå ut i klasserna, göra evenemang på Facebook och dela,
affischer. Vi vill veta t.ex. hur schemat ser ut, hur mycket vi behöver
närvara, städning/förberedelse av lokal.

•

Lunchföreläsningar:
o Förslag på lunchföreläsare är SKL, Hanif Azizi (en polis som pratar om
extremism), RFSU och Johannes Rudell.
o Andreas tar kontakt med SKL till nästa möte för att se hur
förutsättningarna ser ut för dem att komma hit och föreläsa för oss
vecka 16.
o Jacqueline tar kontakt med Hanif Azizi till nästa möte om eventuell
lunchföreläsning.

•

Fotografering:
o Ofelia undrar när styrelsen kan bli fotograferade.
o Förslag är i samband med mötet 2018-04-09 i slutet av mötet, under
förutsättning att alla har fått sina kläder.

•

Baklängesgasquen:

2018-03-26
o Jacqueline har fått mail från studenter som var på
sittningen och upplevde dålig stämning på sittningen pga. att det var
mycket prat om bordsplacering.
o Jacqueline vill prata med SoCeR om hur det upplevdes på sittningen.
Efter ett sådant samtal kan övriga utskott som är representerade i
styrelsen prata med övriga utskottsmedlemmar för att ha det i åtanke.
•

Nolle-P:
o Vi kommer att hålla i en aktivitet (en eftermiddag) under Nolle-P, men
vi kommer att få mer information från Trälarna framöver.
o Sami vill närvara på ett möte med styrelsen för att förstå vilken typ av
gyckel vi vill ha. Okan pratar med Evelina och Sami inför nästa möte.

9. Beslut
Styrelsen beslutade:
•

Att

Jacqueline för ett samtal med SoCeR om Baklängesgasquen.

•

Att

porträttfotograferas iklädd styrelseoutfit på nästa möte 2018-04-

09.

10. Mötets avslutande
Okan avslutar mötet 18.00.

