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Styrelsemöte (2018-09-24) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Anna Fälth, Okan Karakas, Sara Haliti, Tilda Rönnkvist, 

Andreas Axell, Sanna Holm Eriksson, Jacqueline Gokan, Simon Rodén, Josefin Hedberg, 

Mikaela Christensen. 

 

Frånvarande: Sanna Sahlin. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 17.15. 

 

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 Mikaela till justerare. 

 

5. Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Hänt på senaste-runda 
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7. Godkännande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föregående protokoll. 

 

8. Rapportrunda 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Sanna Sahlin medverkar inte på dagens möte. 

o Josefin lämnar fakturan för styrelsens kläder till Okan så att han kan ge 

den till Sanna. 

o Vi kan äska pengar från Lika Villkor, exempelvis för studiestugorna. 

Jacqueline skickar ut informationen om Lika Villkor till dem som vill 

ha den. 

• UB: 

o På tisdag 2018-09-25 är det programråd och UB-möte. På onsdag 

2018-09-26 ses SU-projektgruppen. På torsdag 2018-09-27 ska Sanna 

på ett studentmöte tillsammans med en lärare. 

o Det kommer mer information på UB-posten på nästkommande 

styrelsemöte (2018-10-08) när mötena i föregående punkt är 

genomförda. 

• AMO: 

o Jacqueline har varit på möte med ISV. De vill att vi ska 

”marknadsföra” den nya matplatsen på Kopparhammaren. 

o Lokalvårdarna ska ta hand om klibbiga golv i K1 och K2 efter en 

uppmaning till ISV från styrelsen. 

o EU-karriärambassadör för LiU ska komma hit på Socionomdagen. Det 

framgår inte helt tydligt från kontakten som tagits vad han ska göra på 

Socionomdagen och Jacqueline sköter mailkontakt med honom om 

detta. 

o Mikael Hållander kommer att lösa förrådsfrågan för oss. 

o Margaret från Kvinnojouren vill hålla en föreläsning för oss på 

socionomprogrammet. 
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o Jacqueline har fått en fråga om ifall styrelsen skulle 

kunna ha en funktion på hemsidan där socionomstudenter anonymt kan 

skicka in om något har hänt. Vi diskuterar för- och nackdelar. 

Jacqueline pratar med Isabell från StuFF om hur deras funktion 

fungerar. 

• Näringsliv: 

o Evelina har fått ett mail från Frivården angående deltagande på 

Socionomdagen. Det vidarebefordras till Jacqueline då hon har haft 

kontakt med dem. 

o Mer information på näringslivsposten kommer under punkten 

Socionomdagen på 10. Övriga punkter. 

• Grön sektion: 

o Michaela ska på ett grön sektionsmöte 2018-10-11. De ska prata om 

saker som ska hända inom detta på LiU framöver. Anna och Andreas 

kommer att delta på mötet. 

o Framtida mål för oss är att mäta om vi uppnått miljömålen. 

o Miljövetarnas miljövecka är vecka 43. Den kommer att innehålla bland 

annat en klädbytardag och lunchföreläsningar; vi kan marknadsföra den 

på sociala medier. 

• Societeten: 

o Societeten och SoCeR hade utvärderingsmöte av Nolle-P tillsammans 

förra veckan. 

o De har inte börjat titta på nästa Nolle-P än utan kommer att prioritera 

rekryteringen först. 

o De har pratat om att hålla i socionomkvällar i höst men det är inte klart 

än. 

o Evelina informerar om att nuvarande Societeten och SoCeR måste 

förvarna dem som söker till nästa fadderi och festeri att de måste lägga 

upp en plan för hur det ska gå att hålla i två Nolle-P. Societeten och 

SoCeR ska ha ett rekryteringsmöte tillsammans imorgon (2018-09-25). 

o Evelina frågar Societeten om de vill ha ett utvärderingsmöte med 

styrelsen om Nolle-P som har varit. Ett sådant möte kommer i så fall att 

hållas med Evelina och Tilda. Anna tar med det till resten av 

Societeten. 
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• SoCeR: 

o SoCeR och Societeten hade utvärderingsmöte av Nolle-P tillsammans 

förra veckan. 

o De har fått hem ovvarna. Vecka 40 kommer ett evenemang om 

ovveinvigningen på Facebook. 

o Evelina informerar om att nuvarande Societeten och SoCeR måste 

förvarna dem som söker till nästa fadderi och festeri att de måste lägga 

upp en plan för hur det ska gå att hålla i två Nolle-P. Societeten och 

SoCeR ska ha ett rekryteringsmöte tillsammans imorgon (2018-09-25). 

o Evelina frågar SoCeR om de vill ha ett utvärderingsmöte med styrelsen 

om hur Nolle-P har varit. Ett sådant möte kommer i så fall att hållas 

med Evelina och Tilda. Andreas tar med det till resten av SoCeR. 

 

10. Övriga punkter 

• Socionomdagen: 

o Socionomdagsgruppen har tagit fram tre olika scheman: Ett för 

styrelsen, ett för studenterna och ett för föreläsarna. 

o Vi får tillgång till Färgeriet 2018-10-09 kl. 17.00. De som kan får då 

hjälpa till att möblera och dylikt. Vi förbereder också 2018-10-10 kl. 

09.00 – 12.00. Vi delar upp oss på socionomdagen, till exempel att 

några är på matstationen och att några är ansvariga för försäljning. 

o Schemat för Socionomdagen finns på vår drive och på evenemanget på 

Facebook. 

o Mikaela får en budget för gåvor till föreläsarna (1000 kr totalt) och 

sätter ihop ett par förslag på gåvor utefter miljömålen. Hon skickar dem 

till socionomdagsgruppen så fort som möjligt. 

o Vi väljer en utslagsfråga som inte går att googla fram (till quizet). 

o Josefin är ansvarig för att ta fram en banderoll till denna dag. 

• Mötestider: 

o Vi har genomfört en omröstning i vår Facebookgrupp. Det alternativ 

som har fått flest röster är måndagar ojämna veckor. 

• Programtröjor: 

o Frågan om programhoodies har blivit lite nedprioriterat på grund av 

andra saker som har varit viktigare, men det ska ske innan januari. När 
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någon i styrelsen har tid över att beställa tröjor kan 

den personen ta tag i det. 

o Det finns en färdig design. 

• Terminstider: 

o Det har inkommit en fråga från StuFF om att ändra terminstiderna så att 

de matchar LinTek och Consensus terminstider, det vill säga att vi 

börjar två veckor senare i september. 

o Vi vill veta bland annat vad StuFF tycker och när det i så fall ska börja 

gälla då vi kan se både för- och nackdelar. 

• Stödstrumpan: 

o Tilda och Mikaela uppdaterar läget om hur det går; ingenting har gjorts 

inom denna fråga. 

o Vi diskuterar om hur vi ska gå tillväga med Stödstrumpan som 

evenemang. Evelina ger förslaget att alla som kommer på 

Socionomdagen får nominera sin ”favoritlärare” med motivering, och 

att läraren som vinner får ett pris. Vi fattar beslut om detta på nästa 

möte när vår kassör Sanna är på plats för att väga in angående 

budgeten. 

• Presentation för T3: 

o Den kommer att ske imorgon 2018-09-25 kl. 12.15 i K4. Josefin 

kommer att sköta presentationen, då de som är på VFU inte kommer att 

närvara. 

 

11. Beslut 

Styrelsen har inga beslut att fatta på dagens möte. 

 

12. Avklarat 

 

13. Viktiga datum 

• 2018-10-08: Styrelsemöte kl. 17.15 – 19.00. 

• 2018-10-10: Socionomdagen. 
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14. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 19.00. 


	Styrelsemöte (2018-09-24)

