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Styrelsemöte (2018-11-19) 

 

Närvarande: Mikaela Christensen, Anna Fälth, Tilda Rönnkvist, Sanna Holm Eriksson, Sanna 

Sahlin, Simon Rodén, Okan Karakas, Andreas Axell, Josefin Hedberg. 

 

Frånvarande: Evelina Rimvid, Sara Haliti, Jacqueline Gokan. 

 

1. Mötets öppnande 

Josefin öppnar mötet 17.20. 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade: 

• Att välja Josefin 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 föredragningslistan 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föredragningslistan. 

 

6. Godkännande av föregående protokoll 

• Styrelsen går igenom protokollet från mötet med Marie Gustavsson 2018-11-

07. Nästa möte med Marie är 2018-12-17 kl. 15.15 – 17.00. 

 

Styrelsen beslutade: 

• Att godkänna föregående protokoll. 
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7. Hänt på senaste 

 

8. Rapportrunda 

• Programråd 2018-11-13: 

o Vice general och VFU-ansvarig Josefin Hedberg, ledamot Okan 

Karakas, utbildningsbevakare Sanna Holm Eriksson och 

näringslivsansvarig och internationaliseringsansvarig Sara Haliti var på 

programråd 2018-11-13. 

o Det som diskuterades var bland annat vilka som ska sitta i 

programrådet kommande mandatperiod och C-uppsatsen. 

 

9. Aktuellt 

• Ekonomi: 

o Sanna Sahlin har beviljat äskningen för examen tillsammans med 

Evelina Rimvid med 11 000,00 kr. 

o Det har kommit in nya äskningar från Societeten och SoCeR. 

▪ Societeten vill ha åtta Adeln-overaller för 5 700,00 kr som ska 

gå i arv. 

▪ SoCeR vill ha en ny boombox för 2 000,00 kr då deras har gått 

sönder. 

• UB: 

o Sanna Holm Eriksson har varit på lärarmöte. Där diskuterades det att 

studentportalen kommer att stänga ner under nästa vecka och ska 

inkorporeras i Lisam. Det ska förhoppningsvis ge positiva effekter för 

studenterna. T1 och T2 ska läsa samhälls- och beteendevetenskapliga 

teorier tillsammans. Aspiranttjänster har lagts ner och heter numera 

studentmedarbetare; de finns ute nu för T5 att söka. 

o Sanna Holm Eriksson och Tilda Rönnkvist har varit på kårgemensam 

kväll med övriga utbildningsbevakare från alla kårer. 

• AMO: 

o Jacqueline Gokan närvarar inte på dagens möte. 
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• Grön sektion: 

o Mikaela Christensen har inte något att lyfta på dagens möte. 

• Näringsliv: 

o Sara Haliti närvarar inte på dagens möte. 

• Societeten: 

o Ansökningstiden till Societeten 19/20 har stängt. 

o Societeten ska ha möte med SoCeR imorgon, 2018-11-20, och har 

också ett möte på torsdag, 2018-11-22, om rekryteringen. Mycket 

handlar just nu om rekryteringen överlag. Societeten har gjort två 

grupper där en arbetar med Nolle-P och en handlar om rekrytering. 

o Det Anna Fälth har med sig från Societeten idag är att det behövs ett 

beslut från styrelsen om vi vill vara med under Nolle-P VT 2019. Vi 

fattar ett beslut om detta vid nästa styrelsemöte 2018-12-03. 

• SoCeR: 

o Socionomsittningen är avklarad och SoCeR är väldigt nöjda med den. 

o Ansökningstiden till SoCeR 19/20 har stängt. 

o Mycket arbete handlar om rekryteringen just nu. 

 

10. Övriga punkter 

• Donera overall: 

o Sami Mäkinen har en overall som han vill donera till styrelsen. Josefin 

Hedberg kommer att förvara den tillsammans med andra låneoveraller 

som styrelsen äger. 

• Sommarjobbsmingel: 

o Marie Gustavsson vill att styrelsen ska vara med och planera och delta i 

sommarjobbsmingel. Eftersom socionomsektionens styrelse 18/19 

kommer att lämna över till nästkommande styrelse 2019-01-31 känns 

det inte rimligt att vi ska planera det. 

o Josefin Hedberg tar kontakt med Marie Gustavsson och uppmanar 

henne att ta kontakt med nästkommande styrelse. 
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• Valberedning: 

o Ansökningen till styrelsen 19/20 stänger på fredag och valberedelsen 

uppmuntrar styrelsen till att höra efter intresse, nominera personer eller 

göra reklam för det på sociala medier. 

 

11. Beslut 

Styrelsen beslutade:  

• Att godkänna Societetens äskning för åtta Adeln-overaller med 

5 760,00 kr. 

• Att avslå SoCeRs äskning för en ny boombox med 2 000,00 kr. 

• Att godkänna hälften av SoCeRs äskning för en ny boombox med 

1 000,00 kr. 

 

12. Mötets avslutande 

Josefin avslutar mötet 18.55. 
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