2018-06-04

Styrelsemöte (2018-06-04)
Närvarande: Evelina Rimvid, Anna Fälth, Okan Karakas, Sara Haliti, Tilda Rönnkvist,
Andreas Axell, Sanna Holm Eriksson, Jacqueline Gokan.

Frånvarande: Sanna Sahlin, Mikaela Christensen, Simon Rodén, Josefin Hedberg.

1. Mötets öppnande
Evelina öppnar mötet 16.20.

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 Sara till justerare.

5. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föredragningslistan.

6. Hänt på senaste-runda

7. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föregående protokoll.

2018-06-04
8. Rapportrunda
•

Närvaron på våra möten måste bli bättre; det finns en tendens till att mötena
prioriteras bort. Inför hösten får vi därför gemensamt börja prioritera styrelsen
högre.

•

Sektionsavtalet är påskrivet och det kommer att gälla oavsett vad vi beslutar
om mottagningen på våren.

9. Aktuellt
•

UB:
o UB-möte 2018-05-23 var som en liten avslutning för terminen.
o LiU kommer att se över sitt regelverk när det gäller examinationsformer utöver salstentor.
o GDPR: Bra att kunna motivera varför vi sparar personuppgifter. I
anmälningsenkäter är det bra att radera dem efteråt.
o Det kommer att vara en examination efter terminsslut (i Välfärdsrätt I)
och det betyder att programmet behöver erbjuda en till omtentamen
eftersom det inte omfattas av CSN och vår studietid.

•

AMO:
o En påminnelse om att Krister Karlssons minnesfond finns. Om det är
en student som går bort går det att äska pengar för att hålla i en
minnesstund eller köpa en blomma till anhöriga eller liknande.

•

Näringsliv:
o Socionomdagen (2018-10-10) kommer att bestå av två timmars
föreläsningstid och en och en halv timmes tid på mässan. Det kommer
att vara två föreläsningar á en timme istället för tre föreläsningar som
förra året.
o Det har varit låg svarsfrekvens på mail från utställare.
o Eventuella sponsorer som kan sponsra socionomdagen?
o Den 3 september ska en finplanering av socionomdagen ske.

•

Societeten:
o En fråga om styrelsen vill dela på färg och sand till märkesbacken.
Societeten, SoCeR och styrelsen delar på färg och Societeten är
ansvarig för att inhandla färgen.
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o Påminnelse om vår aktivitet under mottagningen och
att vi ska vara med på första dagen på mottagningen.
•

SoCeR:
o Sista mötet förra veckan och läget känns lugnt.

10. Övriga punkter
•

Aktivitet på mottagningen i höst:
o Vår aktivitet äger rum 2018-08-29 kl. 17.00 – 19.00. Styrelsen håller i
en poängjakt. Anna gör ett inlägg i vår Facebookgrupp om vilka
styrelsemedlemmar som kommer kunna vara med.

•

Mottagning VT 2019:
o Societeten och SoCeR har gjort upp en gemensam plan för
mottagningen under vårterminen. Möter upp de nya studenterna innan
uppropet och anordnar en campusvandring efter det. På helgen i
anslutning till uppropet anordnas en förfest.

•

Bankkort:
o Okan ställer en fråga om styrelsen har ett bankkort. Vi frågar Sanna S.
vid nästa möte om det finns ett och i annat fall om vi kan beställa ett.

11. Beslut
Styrelsen beslutade:
•

Att

hålla i en mottagning under vårterminen 2019.

•

Att

häva beslutet om SU-projekt i form av studiestugor för

verksamhetsåret 18/19.
•

Att

godkänna förslaget om att SU-projektet för verksamhetsåret 18/19

blir en omorganisation av socionomsektionen.

12. Mötets avslutande
Evelina avslutar mötet 17.35.

