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Styrelsemöte (2018-05-21) 
 

Närvarande: Anna Fälth, Simon Rodén, Sanna Holm Eriksson, Evelina Rimvid, Okan 

Karakas, Andreas Axell, Mikaela Christensen, Sara Haliti, Jacqueline Gokan. 

 

Frånvarande: 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina Rimvid öppnar mötet kl. 16:15. 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Evelina Rimvid till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Okan Karakas till mötessekreterare. 

 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Andreas Axell till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  

• Att   godkänna föredragningslistan. 

 

6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  

• Att  föregående protokoll kan läggas till handlingarna.  

 

7. Måenderunda 

 

8. Rapportrunda 

• Okan Karakas meddelar att han har mottagit ett meddelande från Kvinnojouren 

att de är intresserade av att föreläsa för oss. Sanna Holm Eriksson meddelar att 

det kan passa väl att bjuda in Kvinnojouren i och med att examensmålen 

genomgår förändringar. Heder och våld i nära relationer är två inslag som har 

förts in i examensmålen. Kvinnojouren bör uppmanas kontakta 

programledningen så att studenter i termin 7 kan tillgodoräkna sig kunskaperna 

för att kunna medräkna examensmålet i det framtida examensbeviset. 



2018-05-21   
 

• Okan Karakas meddelar vidare att Sami önskar ett möte med 

styrelsen för att kunna lära styrelsen om de två framarbetade förslag Sami har 

arbetat fram. Han behöver 1.5 timmar. 

• Evelina Rimvid, styrelseordförande, meddelar att hon har medverkat på ett 

INSEKT-möte. Hon har mottagit lite information om arbetet kring GDPR. 

• Vidare meddelar Evelina att majmötet den 22 maj saknar mötesfunktionärer då 

de förväntade funktionärerna har fått förhinder. 

• Linnéa Andersson har formellt klivit av sin post som ledamot för 

Socionomsektionens styrelse. 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Kassör är ej närvarande. Ingen punkt nämns gällande ekonomi i övrigt. 

• UB: 

o Sanna Holm Eriksson, utbildningsbevakare, meddelar att hon har fått 

svar på styrelsens föreslagna idé om studiestugor som SU-projekt. 

Styrelsen diskuterar ett annat förslag till SU-projekt som har 

verksamhetsändring i fokus så att styrelsens verksamhetsår samt 

utskottens verksamhetsår blir anpassade för en dubbel antagning till 

socionomprogrammet. 

• AMO: 

o Arbetsmiljöombud, Jacqueline Gokan, meddelar att det finns en fond 

vid namnet Christer Carlssons minnesfond som riktar sig till personer 

vars anhöriga har gått bort och som behöver stöd. 

• Näringslivsansvarig: 

o Sara Haliti, näringslivsansvarig, meddelar att det senaste eventet 

tillsammans med Framtidsverket har fått ett högt betyg av deltagarna. 

Framtidsverket har meddelat att de är nöjda med samarbetet och att de 

gärna skapar ett nytt evenemang tillsammans med oss. 

o Näringslivsansvarig ställer en öppen fråga till styrelsen om vilka ämnen 

vi efterfrågar vid ett nytt evenemang tillsammans med Framtidsverket. 

Inga synpunkter om ämnen har framförts. Fler utställare har meddelats 

som förslag. 

o Näringslivsansvarig meddelar att mail har skickats ut till de som är 

inbjudna till Socionomdagen 2018. Förslag framförs att Framtidsverket 

kan bjudas in som deltagare för att hitta inspiration till nya utställare 

inför ett nytt samarbete mellan Framtidsverket och Socionomsektionen. 

o Evelina Rimvid meddelar att organisationer har kontaktat henne om 

förslag till samarbete i form av lunchföreläsningar och dylikt. 

Näringslivsansvarig meddelar att hon kan gärna tar emot dessa mail i 

framtiden. 
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o Näringslivsansvarig meddelar att styrelsen bör ha en 

text tillhörande våra presentationsbilder i Nolleboken. Det diskuteras 

om vi ska ha favoritcitat eller roliga påståenden.  

• Grön sektion: 

o Mikaela, grön-sektionsansvarig, meddelar att hon har haft möte med 

utskottsrepresentanter för Societeten och SoCeR om styrelsens 

miljöhandlingsplan. En miljöutbildning har diskuterats kring att en 

utskottsrepresentant deltar på en sådan arrangerad utbildning till hösten 

om den går igen. Vidare har en ”gröna tips”-sida fått gehör av 

Societeten inför den kommande Nolleboken. Styrelsen får möjligheten 

att ge några smarta tips till nyantagna studenter i Nolleboken för att 

leva mer klimatsmart. 

o Grön sektionsansvarig efterfrågar idéer och inspiration till 

marknadsföring av miljömedvetenhet, förslagsvis idéer som kan 

genomföras på digitala plattformar.  

 

 

• Societetens punkt: 

o Anna Fälth, utskottsrepresentant för fadderiet Societeten, har ordet. 

Hon meddelar att styrelsen kan återanvända förra årets lek under 

höstens mottagning för att styrelsen ska kunna synas. 

o Societeten har diskuterat idén om en dubbel antagning. Det finns inget 

intresse att genomföra ytterligare en mottagning till våren 2019. Om 

det blir av så kommer det ske i en mindre omfattning. Det råder 

upprördhet i fadderiet gällande dubbel antagning. Fadderiet ser fler 

möjligheter om antagning till våren har sin start år 2020 istället. 

o Evelina Rimvid meddelar att mottagningssamordnare inte finns 

tillgänglig inför en antagning 2019 då inga program i Norrköping som 

tillhör kåren StuFF har en antagning till våren. Vidare meddelas kritik 

mot att ha en antagning till våren 2019 då det är med kort varsel denna 

förändring planerar att genomföras. 

o Diskussionen fortsätter in på ett ämne där styrelsen diskuterar om det 

ens ska arrangeras en mottagning eller inte till våren 2019. Ledamot 

meddelar fram ett resonemang. Om mottagning till våren 2019 uteblir 

kan vi meddela studenterna om varför de inte kommer att få en 

mottagning till våren och att de gärna får söka till hösten 2019 för att ta 

del av studentlivet. 

o Styrelsen ska fatta ett beslut på nästa styrelsemöte (om två veckor) om 

en mottagning ska arrangeras till våren 2019 eller inte, samt i vilken 

omfattning det ska arrangeras om det beslutas att en mottagning 

genomförs till våren. 

• SoCers punkt: 

o SoCeR har varit på bokningsmöte. ”Det är coolt att man har planerat så 

mycket i förväg”, meddelar SoCeRs representant Andreas Axell. Det 



2018-05-21   
 

finns ett missnöje och frustration i SoCeR angående 

ett eventuellt arrangemang av mottagning till våren 2019. 

 

10. Övrigt 

Inga övriga punkter har framförts. 

 

11. Beslut 

- Att styrelsen föreslår till Sami Mäkinen att styrelsen vill öva gyckel den 30 maj 2018 

kl. 17:15. 

 

12. Avklarat 

• Sedan styrelsens senaste sammanträde har följande punkter avklarats: 

o Möte med Marie 

o Fadderettan 

o Faddertvåan 

o Evenemang med Framtidsverket 

 

13. Nästkommande möten 

• Medlemsmöte den 22 maj kl. 16:15 i K42. 

• Möte med Marie den 25 maj 2018 kl. 14:00 i sal K6549. 

 

14. Mötets avslutande  

Evelina Rimvid avslutar mötet kl. 17:42. 
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