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Styrelsemöte (2018-04-23)
Närvarande: Sanna Sahlin, Sara Haliti, Josefin Hedberg, Okan Karakas, Mikaela Christensen,
Sanna Holm Eriksson, Jaqueline Prudence
Frånvarande: Evelina Rimvid, Linnéa Andersson, Anna Fälth, Tilda Rönnkvist, Andreas
Axell, Simon Rodn
1. Mötet öppnades
Okan förklarar mötet öppnat 16.21
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
● Att
välja Okan Karakas till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
● Att
välja Mikaela Christensen till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
● Att
välja Sanna Holm Eriksson till justerare.
5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
● Att
godkänna föredragningslistan.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
● Att
godkänna föregående protokoll och att lägga protokollet till
handlingarna.
7. Rapportrunda
● SU-projekt / Studiestugor
Sanna har lagt upp ett dokument i Styrelsens Facebooksida och vill ha förslag på eventuella
ändringar. Alla på mötet läser igenom dokumentet.
Vi har äskat om extra pengar, 2000:- för just detta som ska gå till “ätbart”.
Vi vill försöka få ut information om detta under Nolle-P för att komma igång så fort som
möjligt i höst och för att kunna “fånga upp” de nya studenterna.
Vi kommer att ha studiestugorna oavsett om Stuff godkänner projektet eller ej.
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● Lärandedialog med termin 2
Okan, Mikaela och Jaqueline närvarade vid lärandedialogen för kursen i Välfärdsrätt på
termin 2 på måndagen. Lärare som var närvarande var Pia Kjellbom och Marie Gustavsson.
Detta lyftes:
- Seminarieformerna är uppskattade av studenterna.
- Mindre seminariegrupper kan vara att föredra då inte alla känner sig bekväma med att
prata i större grupper. Detta tyckte även Pia behövdes, men verkade vara en fråga om
brist på resurser.
- En fråga lyftes om aktivt deltagande och dess egentliga innebörd, mer information
behövs om vad som egentligen är ett aktivt deltagande. Många ställer sig kritiska till
att enskilda individer pekas ut och behöver svara.
- Svårigheter med att bläddra i lagboken då många är nya till juridik, en enklare
introduktion efterfrågas.
- Perioderna för omtentor kritiserades, ofta faller omtentan vid obligatoriska moment
under nästa kurs vilket kan orsaka en dominoeffekt för studenterna.
● Ekonomiavdelning
- Sanna har skrivit ihop äskningen som vi gick igenom förra mötet. Trälarna (Societeten
18/19) har äskat för 14121:- och blev beviljade 9005:-.
- Sanna har skrivit om Styrelsens äskning och skickat iväg den.
- Vi har fått en faktura för World Social Day av trappan som är betald.
- Har bokat in workshops för kassörens uppgifter inom utskotten med utskotten, detta
har gett positiv feedback.
8. Aktuellt
- Ekonomi:
o Sanna har en lugn period just nu, men har haft tung arbetsbörda innan på
grund av begränsad åtkomlighet till banken.
- UB:
o Studentråd förra veckan, där även Okan närvarade. Det som lyftes var att
terminen börjar v. 34 men kurserna börjar v. 35 förutom för de nya
studenterna som börjar v.34.
o Uppmuntran till att använda studentmailen när vi kontaktar lärare. Viktigt
att skriva vilken kurs och termin vi går, speciellt vid kontakt med
administrationen. Denna information läggs ut på Styrelsens Facebook för
att alla ska nås av informationen.
o Programråd 24/5 där ledningen från socionomprogrammet diskuterar
socionomprogrammets utveckling.
o Ub-möte denna vecka.
o Lärarmöte med fokus på böcker nästa vecka. Sanna ska lyfta frågan om
tentaperioder.
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Sanna har fått hjälp av Okan med arbetet, och säger till om hon behöver
mer hjälp.

-

AMO:
o AMO veckan är slut, den har gått bra, varit rolig och har satt AMO på
kartan. Mer förberedelser inför veckan hade varit skönt, stödet från förra
AMO har inte varit tillräckligt och det har varit svårt att fördela arbetet till
andra. Jaqueline har fått tagit stort ansvar över veckan och har förslag på
att förbättra informationen till nästa styrelsens AMO ansvarig.
o Jaqueline har varit på en mindre AMO utbildning.
o Arbetsbördan är mindre just nu, och Jaqueline funderar på hur hon kan
fortsätta arbetet inom arbetsmiljön.
o Sara har en ide om eventuella skåp på campus som går att låna, detta har
varit uppe tidigare enligt Jaqueline men hon ska lyfta den frågan på nästa
AMO möte igen.
o Ej lyckats få till samtal med utskotten angående rekrytering till fadderi och
festeri. Ej heller möte med SoCer angående tidigare kritik mot
Baklängesgasquen.

-

Grön sektion:
o Mikaela har varit på Grön sektionsmöte och informerade om pågående
miljöarbetet på Liu, hon har även varit med på en klädbytardag.
o En miljöhandlingsplan är gjord, den kommer att bytas med
Miljövetarprogrammet för genomgång och ska även läsas igenom av
resterande styrelse så fort som möjligt för eventuella ändringar, den lämnas
in senast 1e maj.
o Uppföljning på föregående miljömål för att se att de fortfarande är aktiva.
o Förslag på nya miljömål:
1. Minska köttkonsumtionen på sittningar genom att ej servera nötkött.
2. Ge välgörenhetsgåva till föreläsare/på evenemang istället för blommor/present.
3. Göra miljöarbetet mer offentligt med en “gröna tips” sida i Nolleboken och
uppdateringar på sociala medier.
o Möte med miljöombud inom utskotten för att gå igenom miljöarbete inför
Nolle-P och under verksamhetsåret 18/19 satt till den 15/5 - 2018.

Näringsliv:
o Framtidsverket har skött det mesta angående deras evenemang, dock är
tiden oklar då det har varit brist i kommunikation och information.
o Vi behöver bestämma datum för att gå ut och presentera oss i klasserna om
Framtidsverket, dock behöver inte alla närvara. Mikaela och Jaqueline
informerar termin 2.
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Societetens punkt
o
SoCers punkt
o

9. Övriga punkter
Josefins punkt
- Varit på introduktion om VFU med lärarna. Insektsmöte på onsdag, men dock kan
ingen från styrelsen närvara.
10. Avklarat
- Alla har fotograferats individuellt.
11. Beslut
Styrelsen beslutade:
● Att godkänna Sannas framlagda projektplan för SU-projektet och tillåta att hon gör
redaktionella ändringar.
● Att godkänna den framlagda äskningen från Trälarna (Societeten 18/19) om 9005
kronor.
● Att godkänna Mikaelas förslag till miljöhandlingsplan för verksamhetsåret 18/19.
12. Mötets avslutande
Okan avslutar mötet kl. 17.59

