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Styrelsemöte (2018-10-22) 

 

Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Tilda Rönnkvist, Anna Fälth, Okan Karakas, 

Sanna Holm Eriksson, Jacqueline Gokan, Mikaela Christensen, Andreas Axell, Sara Haliti. 

 

Frånvarande: Sanna Sahlin, Josefin Hedberg. 

 

1. Mötets öppnande 

Evelina öppnar mötet 17.20. 

 

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 Andreas till justerare. 

 

5. Godkännande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Godkännande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föregående protokoll. 

 

7. Hänt på senaste 
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8. Rapportrunda 

• Societetens pilotprojekt: 

o Simon Berg, general i Societeten, medverkar på denna del av mötet för 

att informera om ett möte han har haft med StuFF om att Societeten ska 

vara med i ett pilotprojekt under vårens mottagning. Det handlar om att 

inkorporera arbete mot sexuella trakasserier i mottagningen efter en 

enkät som gjorts på Linköpings Universitet om att många blir utsatta 

för sexuella trakasserier på universitetet.  

o StuFF:s tanke är att det under mottagningen ska synas och höras om 

sexuella trakasserier, t.ex. vart en person vänder sig om hen blivit utsatt 

och att fadderiet ska vara en stöttepelare att prata med. 

o Det är framför allt fadderierna som kommer att arbeta med det men 

även SoCeR (och nu styrelsen) är informerade. 

o StuFF ska vara med på programintroduktionen på vårterminen. 

Societeten ska också inkorporera det i sitt arbete, men de har inte 

kommit så långt i det arbetet. 

o StuFF har också pratat om att eventuellt införa en ny post i fadderiet, 

eventuellt festeriet, som har det som ett specifikt uppdrag. 

o Det är ett långsiktigt projekt och tanken är att det i framtiden ska vara 

självdrivande. 

• Möte med studentkoordinator i StuFF: 

o Evelina Rimvid ska ha ett enskilt möte med studentkoordinatorn i 

StuFF, Mikael Hållander, för att prata om hur styrelsens arbete och 

samarbete är samt tankar om slutet av vårt verksamhetsår. Det går bra 

att skicka egen input till Evelina så vidarebefordrar hon det.  

• Finspångs kommun: 

o Evelina Rimvid har haft telefonkontakt med Goran från Finspångs 

kommun. Han vill att vi ska sprida information om ett event som 

Finspångs kommun ska hålla i på våra sociala medier. 

• Skurksittningen: 

o Evelina Rimvid tar upp att hon fått ett mail om att nykter fadder-tröjor 

och nykter fadder-band som är avsedda för mottagningen har använts 

på en sittning på Trappan. Om vi ser sådana bilder och videos ska vi be 

personerna ta bort dem eller anmäla dem på sociala medier. 
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• Uppdatering om SU-projekt: 

o Det finns ett förslag på hur styrelsen ska omorganisera. 

o Styrelsen: Verksamhetsåret kommer att ligga kvar som det är. 

Stadgarna ska skrivas om för att det ska bli lättare att anta styrelse-

medlemmar på majmötet för de som börjar studera på vårterminen. 

o Societeten: Rekryteringen kommer att göras om till Organisationens 

system, med ordinarie- och viceposter som rekryteras en gång i 

halvåret. I år kommer rekryteringen att ske som vanligt. 

o SoCeR: Rekryteringen kommer att förflyttas till februari, enligt det 

system som SSKadat har. I år kommer rekryteringen att ske som 

vanligt. 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Sanna Sahlin medverkar inte på dagens möte. 

o Förslaget är att Evelina Rimvid och Sanna Sahlin enskilt får ta beslut 

om budgeten för examenssittningen. Det läggs under beslutspunkten. 

• UB: 

o Sanna Holm Eriksson har varit på studentråd. Det råder redan nu 

mycket negativitet i T1 från lärarnas håll. T3 tycker att det ska vara 

hårdare krav på utbildningen. Det önskas fler exempel på vad man kan 

jobba med efter examen under utbildningens gång. I T7 råder det 

delade meningar om stressnivån. 

o Det måste gå ut på styrelsens sociala medier att Studentportalen 

kommer att ligga nere och att vissa tentor kommer att skrivas i 

Linköping då tentamenssalarna ska göras om. 

o Det är UB-möte på onsdag 2018-10-24. 

• AMO: 

o Jacqueline Gokan lyfter frågan om att ha två styrelsemedlemmar med 

posten AMO i nästa styrelse. Evelina Rimvid ska ta upp det på sitt 

möte med studentkoordinatorn i StuFF imorgon 2018-10-23. 

• Näringsliv: 

o Sara Haliti har påbörjat en utvärderingsenkät från Socionomdagen. 



2018-10-22   

 

o Det finns förslag på föreläsningstider som 

Kvinnojouren kan komma till universitetet: 2018-11-12, 2018-11-28, 

2018-12-05 eller 2018-12-06. Sara kommer att ge dem två tider som 

studenterna kan. 

• Grön sektion: 

o Mikaela Christensen ger en påminnelse till utskotten om att lägga ut 

om grön sektion på sina sociala medier. 

o Anna Fälth och Andreas Axell har gått på ett grön sektion-möte i 

Mikaelas ställe, men det finns inget viktigt att rapportera därifrån. 

• Societeten: 

o De har gått igenom enkäter och gjort StuFF:s enkät. 

o De jobbar med rekryteringsprocessen. 

o De har gått igenom sin budget och hur de ligger till där. 

• SoCeR: 

o De jobbar med socionomsittningen och planerar andra kommande 

event. 

 

10. Övriga punkter 

• Informationskväll: 

o Evelina Rimvid och Tilda Rönnkvist kommer inte att medverka på 

informationskvällen då de ska på andra möten. 

o En påminnelse om att fylla i sina delar på powerpointen som ska läsas; 

det ska fyllas i innan 23.59 imorgon 2018-10-23. 

o Styrelsen kommer att betala för fika men det är utskotten som är 

ansvariga för att inhandla det. 

o Dagen efter informationskvällen publiceras första presentationsbilden 

av styrelsen. Simon Rodén ansvarar för Facebook och Evelina Rimvid 

för instagram. 

• Brottsofferjouren: 

o Sanna Holm Eriksson har kontakt med Brottsofferjouren om att de 

kommer hit för att informera socionomstudenter om vad de gör. 

• Social Innovation Program: 
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o Okan Karakas har kontaktats av Social Innovation 

Program angående en crash course om social innovation och 

karriärsutveckling. De är intresserade av socionomstudenter för att 

utbilda dem. Vi pratar mer om det på nästa möte. 

• 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 föregående protokollet godkänns. 

• Att Sanna Sahlin och Evelina Rimvid har ensamrätt att rösta igenom 

äskningen för examenskommittén. 

• Att godkänna SU-projektsgruppen förslag om omorganisering i 

sektionen. 

 

12. Avklarat 

• 2018-10-10: Socionomdagen. 

 

13. Mötets avslutande 

Evelina avslutar mötet 18.59. 
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