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Styrelsemöte (2018-04-09) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Sanna Sahlin, Okan Karakas, Sanna Holm 

Eriksson, Anna Fälth, Mikaela Christensen, Andreas Axell, Sara Haliti, Tilda Rönnkvist, 

Linnéa Andersson, Jacqueline Gokan. 

 

Frånvarande: Josefin Hedberg. 

 

1. Gyckel 

• Sami Mäkinen vill gärna skriva gyckel (ett huvudgyckel och ett därtill) till oss 

men behöver lite direktiv. Vi ger så många förslag vi kan så får han välja ut de 

förslag som han tycker passar. 

• När det gäller videogyckel är Ofelia Ollila villig att hjälpa oss. 

• Sami frågar mottagningssamordnare (Elsa Gomér) om deadline på gyckeldatum 

(2018-05-07) för styrelsens gyckel till Nolle-P. 

• Sami deltar på styrelsemötet 2018-05-07. 

 

2. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 17.45. 

 

3. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade: 

• Att välja Evelina till mötesordförande. 

 

4. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade: 

• Att välja Tilda till mötessekreterare. 

 

5. Val av justerare 

Styrelsen beslutade: 

• Att välja Mikaela till justerare. 
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6. Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

7. Godkännande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föregående protokoll. 

 

8. Måenderunda 

 

9. Rapportrunda 

• Evelina har varit på Insektsmöte. Nya StuFF:s fullmäktige träffas snart för att 

välja in kårstyrelsen 2018-04-15. 

• Evelina kommer att skicka en handbok gällande GDPR till alla 

styrelsemedlemmar med mailkonton. 

• De som var på sektionsutbildningen i Linköping får gärna fylla i  

• Jacqueline har haft kontakt med en föreläsare, polisen Hanif Azizi, som tar 

6000 kr betalt för en föreläsning som varar i 45 minuter. Det finns ingen 

möjlighet med vår budget. 

• Andreas har haft kontakt med en föreläsare, Karin på SKL, som kan föreläsa 

på lunchen den 7 maj. De kan inte stå för lunchmackor men de står för 

kostnaden, så det kostar inte styrelsen något. 

• Sara har haft kontakt med Li från Vision angående en lunchworkshop med 

tema ”Framtidens socialtjänst” för att få studenternas åsikter. Sara mailar 

henne och frågar hur hon tänker kring workshopen. 

 

10. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Styrelsen har fått sin äskning godkänd efter några justeringar. Vi 

kommer att få 37 500 kr. 

o Styrelsen har fått in en äskning från Trälarna (Societeten 18/19) på 

12 000 kr. Det finns budget för dem för 9000 kr. de har inte specificerat 

sin äskning så pass att det går att ta beslut på det under dagens möte. 
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o Styrelsen har fått in en äskning från RÅ-SoCeR 

(SoCeR 18/19) på 9156 kr. Det finns en budget för dem för 5000 kr. 

o Idag är första dagen som Sanna har kontakt med banken. 

o Sanna och kassörerna i Trälarna och RÅ-SoCeR vill göra en workshop 

med de övriga i utskotten om hur kassörernas arbete ser ut. 

• UB: 

o UB-möte förra veckan där implementeringsledaren för nya 

kursvärderingssystemet, EVALIUATE, pratade om hur den skulle vara 

uppbyggd och skilja sig från KURT. 

o På nästa möte kommer LiU:s jurister att prata om bl.a. GDPR. 

• AMO: 

o AMO-veckan startade idag. En utvärdering från Jacqueline om hur den 

har gått kommer på nästa möte. 

• Näringsliv: 

o Sara har haft ett telefonmöte med Framtidsverket. Det kommer att bli 

den 16 maj 12.30 – 15.30, förmodligen på Trappan. Lunch, 

föreläsningar, mingel bland utställarna (som är desamma som 

föreläsarna). De ska göra posters för dagen där det antas ingå ett 

schema. Vi ska gå ut i klasserna och prata om denna dag. 

o Socionomdagen blir 2018-10-10. 

• Grön sektion: 

o Mikaela ska vara med på en klädbytardag på lördag, och därefter 

kommer hon att ta upp med oss hur hon vill gå tillväga med en 

eventuellt egen klädbytardag. 

o Grön sektions-möte denna vecka. 

o Mikaela måste göra en handlingsplan. Hon påbörjar en sådan på egen 

hand. 

• Societeten: 

o Stabil arbetsbörda. 

o Trälarna: 

▪ Planerar mycket gyckel. 

▪ Fadderettan kommer att vara 2018-05-07 i Norrköping i K1 och 

K4, och i Linköping 2018-04-26, 2018-05-02 eller 2018-05-08. 
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▪ Planerar hur arbetet ska läggas upp. 

• SoCeR: 

o Planerar storpub och andra godsaker. 

o RÅ-SoCeR: 

▪ Ska jobba och servera på Trappan några datum. 

▪ Tungt privat för några i RÅ-SoCeR. 

▪ Planerar hur arbetet ska läggas upp. 

 

11. Övriga punkter 

• Stödstrumpan: 

o Många datum som vi har föreslagit funkar inte för Trappan – de är 

antingen bokade eller så måste vi betala för dagsansvarig (110 kr/h). 

o Ett förslag från utvärderingen från förra året är att lägga det i samband 

med ett av höstens evenemang, t.ex. samma dag som Socionomdagen. 

o Projektgruppen för Stödstrumpan ger ett förslag på att lägga det i höst, 

vilket övriga styrelsen också tycker är en bra idé. 

 

12. Beslut 

Styrelsen beslutade: 

• Att en student i T4 får låna en av styrelsens ovvar under vecka 15 och 

16. 

• Att RÅ-SoCeR får 5004 kr av de äskade 9156 kr för stasspecifika 

kläder. 

• Att Sanna Sahlin får mandat att revidera budgeten. 

 

13. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 18.55.  
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