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Styrelsemöte (2018-11-05)
Närvarande: Evelina Rimvid, Sanna Sahlin, Jacqueline Gokan, Anna Fälth, Sara Haliti,
Mikaela Ravnholt Christensen, Simon Rodén, Josefin Hedberg, Okan Karakas, Simon Berg
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Evelina Rimvid öppnar mötet kl. 17:15.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
• Att
välja Evelina Rimvid till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
• Att
välja Okan Karakas till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
• Att
välja Anna Fälth till justerare.
5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
• Att
godkänna föredragningslistan utan ändringar.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
• Att
vänta med att godkänna föregående protokoll då det inte är färdigt.
7. Rapportrunda
- Evelina Rimvid har information från senaste INSEKT-mötet. Hon meddelar att
StuFF planerar på att ändra systemet för medlemsrekrytering. Förslaget som
diskuterats är att StuFF ska kunna erbjuda ett treårigt medlemskap i kåren som
ytterligare en betalningsmetod för medlemskapet. För sektionens räkning
innebär det att Socionomsektionen då får pengar för samtliga år som är
tecknade för medlemskap vilket innebär mer resurser för sektionen i sin helhet.
Evelina Rimvid meddelar vidare att hon har mottagit ett mejl av Mikael
Hollander från StuFF. Det gäller evenemanget om hållbart deltagande i
studentlivet den 13:e november 2018. Sista anmälningsdag har passerat men
det är förmodligen möjligt att kunna delta ändå med en sen anmälan.
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Vidare har det diskuterats på INSEKT-mötet gällande förrådsutrymme. Ingen
ny information kan ges om ämnet. Josefin Hedberg meddelar att två flaskor
med sektionens flaskor finns kvar hemma hos henne och att man gärna får ta
en om man vill ha en. Josefin Hedberg tillägger att det finns två pärmar som
förvaras hemma hos henne med papper från tidigare kassörer i Societeten samt
Sektionsstyrelsen. Josefin Hedberg tillägger även att det finns låneovvar
hemma hos henne som är i sektionens ägo.
8. Aktuellt
- Ekonomi:
o Sanna Sahlin, kassör, meddelar att sektionen har mycket pengar över.
Sektionen har ungefär 48 000kr i likvida medel som bör användas för
verksamhet. Förklaringen till varför sektionen har så mycket pengar över är
för att verksamheternas faktiska utgifter är lägre än vad Sektionsstyrelsen
har budgeterat för detta verksamhetsår.
Anna Fälth, sektionsrepresentant för Societeten, meddelar att en eventuell
äskning från Societeten kommer att nå Sektionsstyrelsen snart. Äskningen
kommer att gälla utgifter för inköp av overaller till Adelns utstyrsel. Anna
Fälth berättar vidare att dessa ovvar kommer gå i arv och kan då vara en
satsning ur ett miljöperspektiv.
Josefin Hedberg, vice-ordförande, frågar om hon ska börja undersöka vilka
möjligheter som finns till att beställa programtröjor. Hon återkommer
framöver med en plan.
Sanna Sahlin, kassör, meddelar att Stödstrumpans minskade omfattning
innebär att sektionen gör en stor besparing ekonomiskt på den budgetpost
som Stödstrumpan har legat under. Likaså gäller budgetposten ”Övrig
medlemsaktivitet” i dagsläget.
-

UB:
o Evelina Rimvid läser upp en kortare rapport från sektionens
utbildningsbevakare. StuFF som kår ställer sig positiva utifrån de fördelar
som de ser gällande ändrade terminstider. StuFF har även poängterat de
orospunkter som finns hos kårens olika sektioner.
Sanna Holm Eriksson, utbildningsbevakare, har meddelat digitalt att hon
har ett förslag till talpunkt för det kommande samtalet med
programansvarig för socionomprogrammet Marie Gustavsson. Förslag till
talpunkt är att undersöka 20 veckor som utgör höstterminen för
socionomprogrammet.
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-

AMO:
o Jacqueline Gokan, arbetsmiljöombud, meddelar att hon kommer gå på ett
AMO-möte onsdagen den 7 november 2018.
Vidare meddelas att arbetsmiljöombuden inte får kallelser till SSG-möten
med ISV. Detta misstag aktualiserades redan under våren 2018 då kallelser
hade uteblivit inför ett möte under den våren. ISV meddelade då att
kallelserna har gått till fel adress. Detta ska påpekas till institutionen och
utredas vidare.
Jacqueline Gokan har i rollen som arbetsmiljöombud uppmärksammats
med ett ärende gällande en tentamensutfrågning för termin 3 på
socionomprogrammet. Pia (kursansvarig) har gjort ett uttalande som väckt
uppmärksamhet. Uttalandet inleddes med information om att vissa
studenter blivit underkända på en skrivuppgift under kursens gång.
Kursansvarig meddelade vidare att vissa studenter blivit underkända på
grund av språkliga skäl. Uttalandet fortsatte med att de studenter med annat
modersmål bör se över sina språkliga kunskaper i svenska, och att
studenter med svenska som modersmål bör hjälpa sina kurskamrater med
annat modersmål med språkligt stöd. Uttalandet har väckt anstöt hos
kursdeltagare som har känt sig utpekade på grund av att de har annat
modersmål. Arbetsmiljöombud Jacqueline Gokan håller på att fundera på
vad som kan göras för att framföra detta till kursansvarig Pia.
Några studenter har meddelat arbetsmiljöombud Jacqueline Gokan att
tentamensvakterna under välfärdsrättskursens salstentamen inte har följt
tidanvisningarna ordentligt och betett sig på ett störande sätt.
Tentamenstillfället började i sal TP52 senare än vad den skulle ha gjort.

-

Näringslivsansvarig:
o Sara Haliti, näringslivsansvarig, berättar att hon har skapat ett evenemang
för en lunchföreläsning den 28 november som arrangeras tillsammans med
Kvinnojouren i Norrköping. Mötets deltagare övergår i en diskussion om
evenemanget ska hållas i en annan sal för att studenter ska kunna äta mat
under föreläsningens gång.
Sara Haliti meddelar att en utvärdering för Socionomdagen är under
konstruktion och kommer att färdigställas snart.

-

Grön sektion:
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o Mikaela Ravnholt Christensen, grön sektionsansvarig, har
inget att meddela.

-

Societetens punkt:
o Simon Berg, ordförande för Societeten, berättar att möten har hållits med
Marie Gustavsson, programansvarig och Josefin Stoor, ledamot i
kårstyrelsen, angående vårterminens nyantagna studenter och fadderiets
mottagning inför den Nolleperioden. Som det ser ut i dagsläget kommer
Nolle-P under vårterminen vara en kort period med få aktiviteter.
Simon Berg berättar vidare att mejlkontakt tagits med Marie Gustavsson,
programansvarig, för att ta reda på om fadderiet kommer ha
studierelaterade moment samtidigt som mottagningen äger rum under
vårterminen. Svar på frågan inväntas.
Josefin Stoor, ledamot i kårstyrelsen, har påpekat att vi under
konstruktionen av fadderiets fortsatta verksamhetsordning, ska tydliggöra
vad det nya utskottet ska ha för ansvar under planeringen av deras
mottagning till HT2019. Speciellt förtydligande bör också göras för att
efterträdarna ska veta hur deras rekryteringsprocess kommer behöva se ut.

-

SoCers punkt:
o Andreas Axell, sektionsrepresentant för SoCeR, inleder med att prata om
Ovveinvigningen den kommande lördagen. Han meddelar vidare att
samtliga biljetter till Socionomsittningen är sålda.

9. Övrigt
- Gyckel: Gyckelgruppen har konstruerat två gyckel meddelar Josefin Hedberg och
Sara Haliti, medlemmar i gyckelgruppen. Förslagen ligger i linje med
Socionomsittningens tema. Gyckelinspelning kommer äga rum den 11 november
2018 kl. 10:15 och framåt.
-

Marie-möte: onsdag den 7:e november kl. 15:15 – 17:00 har Sektionsstyrelsen
möte med Marie Gustavsson, programansvarig. Punkterna som Marie har
föreslagit till mötet är följande: mottagning till våren, pilotprojekt om sexuella
trakasserier, examensceremonin (ändra namn till avslutningsceremonin),
sommarjobbsmingel, World Social Work Day, kväll för uppsatsskrivande,
studiestugor.

-

FORSA: Sara Haliti meddelar att Socionomsektionen har blivit inbjuden till ett
samarbete med FORSA till den 3:e december 2018 om en lunchföreläsning. Beslut
om detta fattas när mer information gällande samarbetet finns tillgängligt.
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10. Avklarat
11. Nästkommande möten
- Möte med Marie onsdag den 7 november 2018 kl. 15:15 – 17:00
Styrelsemöte måndag den 19 november 2018 kl. 17:15 – 19:00
12. Mötets avslutande
Ordförande Evelina Rimvid avslutar mötet kl. 19:01.

