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Styrelsemöte (2018-05-07) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Anna Fälth, Sanna Sahlin, Okan Karakas, Josefin Hedberg, 

Simon Rodén, Sara Haliti, Tilda Rönnkvist, Andreas Axell. 

 

Frånvarande: Linnéa Andersson, Sanna Holm Eriksson, Mikaela Christensen. 

Frånvarande från kl. 17.00: Sanna Sahlin, Okan Karakas, Josefin Hedberg, Sara Haliti, 

Andreas Axell. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 16.15. 

 

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 Anna till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Information från Marie 

• Det har gjorts en utredning om huruvida det går att utöka antalet platser på 

socionomprogrammet och det kommer att bli 120 platser istället för 95 platser. 
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HT 2018 kommer det att vara 95 platser som tidigare. De vill 

arbeta för att ta in studenter VT 2019. Planen är att det ska börja 60 studenter 

per termin. 

• Till mötet med Marie imorgon ska vi fundera på vilka frågor vi har gällande 

detta. En annan fråga är att fundera över hur vi sprider information om det här 

för att inte skapa oro bland studenterna. 

 

7. Måenderunda 

 

8. Rapportrunda 

• Okan och Sara har varit på möte angående socionomdagen. Har ca 40 

kontakter. Har delat upp vilka som ska kontakta vilka samt deadline för 

kontakt.  

• Det är inspirationsmingel nästa onsdag, 2018-05-16. Ämnen som kommer att 

tas upp är våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förhoppningsvis tillkommer en eller två till utställare. Vi möts på Trappan runt 

kl. 10.00 – 10.30 och evenemanget håller på 12.30 – 14.30. 

• Sanna S. ska ha möte med SoCeR och Societeten. 

 

9. Aktuellt 

• UB: 

o Går igenom dokument som Sanna H.E. har skickat angående möten 

hon har varit på. 

• Grön sektion: 

o Miljöplanen är godkänd och Mikaela ska gå på diplomering 2018-05-

23. 

• Societeten: 

o Detaljplanering inför Nolle-P. 

o Anna får berätta för övriga Societeten att det kommer att bli två 

studentintag per år. 

 

10. Övriga punkter 

• Nolle-P: 
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o Vi ska hålla i en aktivitet på Nolle-P antingen tisdag 

2018-08-21 kl. 13.00 – 15.00 eller onsdag 2018-08-29 kl. 17.00 – 

19.00. Vårt förslag är att hålla i aktiviteten 2018-08-29 och tar beslut 

om det på nästa möte. Förslag på aktivitet är tipspromenad eller 

lekpromenad. 

• Gyckel: 

o Det finns ett gyckel som styrelsen har gjort i flera år, nämligen att 

förklara bra ord som studenter behöver veta. 

• Medlemsmöte: 

o Inbjudan är ivägskickad till alla medlemmar. Vi måste dela 

evenemanget med våra klassgrupper på Facebook. 

o Vi behöver i princip införskaffa fika. 

• Programhoodie: 

o Evelina kollar upp om vi har någon ansvarig för programhoodie till 

nästa möte. 

 

11. Beslut 

Kan ej ta beslut på grund av för få närvarande. 

 

12. Nästkommande möten 

• Marie-möte 2018-05-08 

• Styrelsemöte 2018-05-21 

• Medlemsmöte 2018-05-22 

 

13. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 17.20. 
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