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Styrelsemöte (2018-09-03) 
 

Närvarande: Okan Karakas, Sanna Holm Eriksson, Sara Haliti, Simon Rodén, Jacqueline 

Gokan, Josefin Hedberg, Andreas Axell  

 

Frånvarande: Evelina Rimvid, Tilda Rönnkvist, Mikaela Christensen 

 

1. Mötets öppnande 

Sanna Holm Eriksson öppnar mötet kl. 17:21. 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Sanna Holm Eriksson 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   fastställa föredragningslistan. 

 

6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  

• Att  godkänna föregående protokoll.  

 

7. Rapportrunda 

 

Josefin Hedberg inleder med att berätta om hur planeringsarbetet med Socionomdagen 

går. Socionomer utan gränser, Universitets- och högskolerådet, och verksamma från 

Polismyndigheten kommer att delta som föreläsare. Sara meddelar att med 

Sektionsstyrelsen inräknad har Socionomdagen 16 utställare.  

 

Sara meddelar vidare om vilka matalternativ som har diskuterats. Valen står mellan 

sallader, baguetter eller wraps. Josefin Hedberg flikar in med att planeringsgruppen 

har diskuterat om ett eventuellt inköp av banderoll för att kunna marknadsföra 

Socionomdagen. Simon Rodén berättar att det låter som en bra idé och att den i 

fortsättningen kan användas årligen på denna arbetsmässa. 
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Mötet går över i en diskussion om att olika terminer har schemalagt 

innehåll i studierna under samma tid som Socionomdagen är planerad att äga rum. 

Förslag om ombokning diskuteras. Mötesordförande Sanna Holm Eriksson frågar vem 

som kontaktar Marie Gustavsson för att utreda denna fråga.  

 

Josefin Hedberg meddelar att hon i egenskap av VFU-ansvarig har medverkat på 

handledarutbildning tillsammans med två ansvariga från programmet. Ett 

förtydligande ges till mötessekreterare Okan Karakas om att handledarutbildningen 

var riktad till handledare från de olika VFU-platserna som programmets studenter i 

termin 5 undervisas hos under kommande termin. 

 

Rapportrundan avslutas då inga styrelsemedlemmar har något mer att tillägga. 

 

8. Aktuellt 

- Ekonomi:  

o Kassör Sanna Sahlin medverkar ej på dagens möte. Ingen diskussion förs 

om ekonomi. 

- UB:  

o Utbildningsbevakare Sanna Holm Eriksson och vice utbildningsbevakare 

Tilda Rönnkvist har varit i samråd med kontaktperson Emma Linder, 

kårstyrelseledamot, om frågor som berör styrelsens arbete. Fokus har legat 

på det framvaskade förslaget till sektionsutvecklingsprojekt (SU-projekt). 

 

o Förslag diskuteras om att ta inspiration från andra program som har två 

intagningar på ett läsår. Ledamot Okan Karakas föreslår att en 

projektgrupp tillsätts för att kunna göra arbetet mer effektivt och samtidigt 

minska trögrörlighet som uppstår om hela Sektionsstyrelsen ska medverka 

i konstruktionen av sektionens omställning. Närvarande ledamöter 

instämmer. Sanna Holm Eriksson och Andreas Axell föreslår att 

utbildningsbevakare och sektionsrepresentanter bör återfinnas 

representerade i denna projektgrupp. 

 

o Mötet går vidare på en diskussion om vilka som ska vara med i 

projektgruppen. Sektionsrepresentant för Societeten Anna Fälth blir 

tillfrågad. Övriga tre personer som föreslås – Sanna Holm Eriksson, 

Andreas Axell och Okan Karakas – har medgett att de kan delta i arbetet. 

 

- AMO:  

o Arbetsmiljöombud Jacqueline Gokan inleder med att många mejl har 

kommit in till AMO-mejlen. Mejlet är ett studentärende och har befordrats 

till utbildningsbevakare Sanna Holm Eriksson. 

 

o Vidare ställs en fråga om hur information om utlandsstudier kommer ut. Ett 

förtydligande görs som svar på fråga att programmet ansvarar för sådan typ 
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av information. 

 

o Sektionsrepresentant Anna Fälth meddelar att hon gärna deltar i 

projektgruppen för sektionens omställningsarbete. 

 

o Arbetsmiljöombud Jacqueline Gokan meddelar vidare att en inbjudan har 

mottagits att sitta i Norrköpings kommun Brottsförebyggande råd och att 

Arbetsmiljöombudet tänker anmäla sig att sitta med i detta råd. 

Sektionsstyrelsen gläds över nyheterna. 

 

- Näringslivsansvarig:  

o Näringslivsansvarig Sanna Haliti återberättar kort om information som ej 

kommit fram under föregående rapportrunda rörande Socionomdagen. 

 

- Grön sektion:  

o Grön sektionsansvarig Mikaela Christensen medverkar ej på dagens möte. 

Ingen vidare diskussion förs om grön sektion. 

 

- Societetens punkt  

o Sektionsrepresentant Anna Fälth medverkar ej på dagens möte. Ingen 

vidare diskussion förs om Societeten och utskottets verksamhet. 

 

- SoCers punkt 

o Sektionsrepresentant Andreas Axell meddelar att utskottet SoCeR och 

Societeten ska ha ett utvärderingsmöte tillsammans om hur Nolle-P har 

varit. Det allmänna humöret är okej, gruppen känner sig trötta efter Nolle-

P. Vidare nämns att en student i termin 1 har bjudit in samtliga i Societeten 

och SoCeR, och även faddrar, till en gemensam grupp på Facebook i 

gemenskapssyfte och plattform för inbjudan till olika evenemang. 

 

o Den 29 september 2018 kommer en tacksittning att äga rum för 

socionomstudenter som medverkat under Nolle-P. En diskussion förs om 

Sektionsstyrelsen ska planera och utföra ett gyckel på tacksittningen. 

Tidsaspekten belyses i diskussionen då framträdandet då skall ske om 

några få veckor. 

 

o Den 12 oktober 2018 arrangeras en faddertacksittning till de faddrar samt 

fadderister/mästerister/festerister som medverkat under Nolle-P. 

 

9. Övrigt 

 

Utbildningsbevakare Sanna Holm Eriksson meddelar att hon med kort varsel mottagit 

en inbjudan till lärarmöte under morgondagen kl. 09:15 – 12:00 den 4 september 

2018. Ledamot Okan Karakas åtar sig uppgiften att delta på detta möte. 
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Simon Rodén undrar om någon annan i Sektionsstyrelsen har 

mottagit mejl från en skola i Linköping. Linköpings kommuns samordnare arrangerar 

en mässa som äger rum under en dag mitt i veckan framåt i tiden. Exakta datum 

återges och protokollförs vid nästa möte. Ersättning har utlovats för medverkan under 

denna mässa, och som en extra belöning får deltagare äta mat i skolmatsalen utan 

kostnad. 

En diskussion uppstår om framförhållning i Sektionsstyrelsens arbete. Den utgår från 

en händelse inför väskförsäljning under Nolle-P som ägde rum med mycket kort varsel 

och dålig planering. Diskussionen leder vidare till ett ämne som ska behandlas på 

nästkommande möte om förrådsutrymme. Diskussionen avslutas med att 

Sektionsstyrelsens aktivitet kändes bra under Nolle-P trots låg uppslutning.  

 

10. Beslut 

Okan Karakas tar kontakt med programansvarig Marie Gustavsson för att utreda 

möjligheter till en omläggning av schema när Socionomdagen äger rum för att 

möjliggöra största möjliga deltagande från programmets socionomstudenter. 

 

Sektionsstyrelsen har beslutat att tillsätta en projektgrupp för att leda arbetet med 

sektionens omställning. Projektgruppen kommer att bestå av följande fyra 

personer: Andreas Axell, Sanna Holm Eriksson, Anna Fälth och Okan Karakas. 

 

Sektionsstyrelsen har beslutat att konstruera ett gyckel och framföra det tidigast till 

Socionomsittningen som äger rum under hösten. 

 

Beslut fattas om att bordlägga fråga om ett alternativ till dag för möte med 

Sektionsstyrelsen som inte är måndagar. 

 

Beslut fattas om att bordlägga fråga om bankkort för utskotten till nästa möte när 

Sektionsstyrelsens kassör är närvarande. 

 

Beslut fattas om att bordlägga fråga om förråd för Sektionsstyrelsens föremål. 

 

11. Avklarat  

-  Nolle-P 

 

12. Nästkommande möten 

- Den 10 september 2018 kl. 17:15 – 19:00. 

 

13. Mötets avslutande  

Sanna Holm Eriksson avslutar mötet kl. 18:24. 

 

 

 


