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Styrelsemöte (2018-10-08) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Okan Karakas, Sara Haliti, Tilda Rönnkvist, Andreas Axell, 

Sanna Holm Eriksson, Jacqueline Gokan, Simon Rodén, Josefin Hedberg, Sanna Sahlin. 

 

Frånvarande: Mikaela Christensen, Anna Fälth. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 17.25. 

 

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 Josefin 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. 
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8. Rapportrunda 

• Insektsmöte: 

o StuFF kommer att skicka ett mail angående tältet till ordförandemailen. 

o Medlemssystem för alla fakulteter håller på att uppdateras. 

o Det håller på att jobbas med rabatter för exempelvis StuFF-medlemmar 

på förköp till Trappan och liknande. 

• Ändring av terminstider: 

o På ett gemensamt möte med ordförande, utbildningsbevakare och 

StuFF fick representanterna diskutera för- och nackdelar. StuFF 

skickade in remissvar i slutet av september med alla sektioners åsikter 

och ett färdigt beslut kommer att fattas av LiU i slutet av oktober. 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Sanna Sahlin har skickat in alla deklarationspapper till Skatteverket. 

o Det kan eventuellt vara en förseningsavgift som vi kommer att behöva 

betala. 

• UB: 

o Sanna Holm Eriksson och Tilda Rönnkvist har varit på programråd där 

de pratade om reflektionspass och reflektionsledare, C-uppsats och hur 

de kan bli mer ”vinklade” åt verksamheter, det har inkommit tillräckligt 

många ansökningar till vårintaget, nya masterkurser och hur 

programrådet ska se ut och vilka som ska medverka i framtiden. Nästa 

programråd är 2018-11-13 kl. 14.30. 

o Tilda har varit på UB-möte där de pratade om att Ladok kommer att 

ligga nere en period i november – december så de som skriver 

salstentor under den perioden måste tänka på det. 

o Sanna har varit med på en föreläsning för T1 med Marie Gustavsson 

kring studentinflytande och engagemang. 

o SU-projektsgruppen har haft ett möte och kommer efter nästa möte att 

ha mer att ta upp på den punkten. 

o Sanna har varit på ett möte med en lärare och en student. Det rör att 

studenter ibland får olika information på olika ställen. 

o Marie Gustavsson vill ha ett möte med styrelsen. 
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• AMO: 

o Jacqueline Gokan har varit på ett möte med BRÅ kring vad polisen gör 

för att förebygga brott. 

o AMO undrar om styrelsen har presenterat sig för klasserna än och hur 

vår synlighet har varit. 

• Näringsliv: 

o Sara Haliti har fått en fråga med två alternativ från medicinska 

fakulteten angående deras arbetsmarknadsmässa i februari. Det första 

är att en representant från vår styrelse sitter med i deras projektgrupp 

för deras arbetsmarknadsmässa, och det andra är att vi informerar 

socionomstudenter om att gå på deras arbetsmarknadsmässa också. 

• Grön sektion: 

o Mikaela Christensen medverkar inte på dagens möte. 

• Societeten: 

o Anna Fälth medverkar inte på dagens möte. 

• SoCeR: 

o SoCeR har sin första fest nu på lördag. 

o De planerar också ovveinvigningen som är i november. 

 

10. Övriga punkter 

• Socionomdagen: 

o Sara Haliti har lagt ut ett schema i Facebookgruppen som styrelsen ska 

följa på Socionomdagen. Vi har blivit indelade i olika lag med olika 

ansvarsområden. 

o En föreläsning har blivit ersatt av Petra Andersson Blom som är 

samordnare i Norrköpings kommun och arbetar med heders-

problematik. 

• Informationskväll: 

o Det kommer att vara en informationskväll tillsammans med SoCeR och 

Societeten 2018-10-24 kl. 17.15. Vi planerar detta närmare nästa möte. 

o Josefin skapar en PowerPoint i styrelsens Google Drive så får alla fylla 

i om sina egna poster. 
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• Besöksdag: 

o Finspångs kommun vill att socionomstudenter ska komma på öppet 

hus/studiebesök där de får träffa sina framtida arbetsgivare. Evelina 

Rimvid tar över kontakten från Simon Rodén för att förklara hur 

styrelsen kan arbeta och inte. 

• Stödstrumpan: 

o Efter att ha diskuterat med Sanna Sahlin går det bra att omorganisera 

Stödstrumpan-posten i budgeten. Tilda Rönnkvist tar med en låda till 

Socionomdagen. 

• Gyckel: 

o Styrelsen har fått en fråga om att gyckla på examenssittningen. Vi 

behöver också komma på en gyckelidé till socionomsittningen. 

o En gyckelgrupp bildas med Josefin Hedberg, Evelina Rimvid och Sara 

Haliti. Simon Rodén kan assistera vid behov. 

• Hållbart engagemang: 

o 2018-11-13 kl. 17.00 – 20.00 i Kåkenhus kommer det att vara ett 

hållbart engagemang-event för alla sektioner. Där kommer studenter 

som har vana av att engagera sig studiesocialt prata. 

o Det är frivilligt att gå. 

• Föreläsningar: 

o Josefin Hedberg håller på att organisera en föreläsning med Byrån mot 

diskriminering i Östergötland. 

 

11. Beslut 

Styrelsen beslutade:  

• Att Stödstrumpan inte kommer att vara en sittning utan ett pris som 

presenteras på styrelsens sociala medier. 

 

12. Viktiga datum 

• 2018-10-10: Socionomdagen. 

• 2018-10-22: Styrelsemöte. 
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13. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 18.56. 
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