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Styrelsemöte (2018-12-03)
Närvarande: Sara Haliti, Simon Rodén, Evelina Rimvid, Jacqueline Gokan, Okan Karakas,
Tilda Rönnkvist, Sanna Holm Eriksson, Josefin Hedberg.

Frånvarande: Mikaela Christensen, Andreas Axell, Anna Fälth, Sanna Sahlin.

1. Mötets öppnande
Evelina Rimvid öppnar mötet 17.19.

2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Evelina Rimvid till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Tilda Rönnkvist till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Sara Haliti till justerare.

5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föredragningslistan.

6. Godkännande av föregående protokoll
•

Protokollet från 2018-11-19 är ännu inte justerat så ett beslut om detta fattas på
kommande möte.

7. Hänt på senaste
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8. Rapportrunda
•

Föreläsning om socialpolitik 2018-12-05:
o Okan Karakas ska hålla i en föreläsning om socialpolitik för T1 på
onsdag 2018-12-05 kl. 17.15 – 19.00. Han har också haft samtal med
David Ekholm för att se vad som behövs lägga fokus på. Josefin
Hedberg och Sara Haliti stöttar upp med att handla mat till de som
kommer.

•

Insektmöte 2018-11-22:
o Testamenten ska vara klara måndagen 2019-01-07. De ska ligga på
styrelsens Google Drive.
o Terminsrapporten ska skickas in 2018-12-16. Evelina Rimvid kommer
att skriva den men kommer att behöva hjälp med att svara på frågor
angående några av de andra posterna.
o SU-projektet ska skickas in 2019-01-06.
o Styrelsen ska ha ett avslutningsmöte där den nya styrelsen är med. Det
ska förslagsvis ligga efter årsmötet 2019-01-15.

9. Aktuellt
•

Ekonomi:
o Sanna Sahlin närvarar inte på dagens möte.
o Sanna Holm Eriksson lyfter en äskning från examenskommittén
angående en summa på 400,00 kr. Se vidare under beslutspunkten.

•

UB:
o Sanna Holm Eriksson har varit på UB-möte 2018-11-21.
▪

LiU håller på att uppdatera reglerna angående tentamen och
examination. Det kommer att göra reglerna tydligare för
studenterna då de nuvarande reglerna bara gäller för en typ av
examination.

▪

StuFF sitter i Norrköping varje torsdag kl. 10.00 – 15.00, oftast
i stora matsalen i Kåkenhus.

▪

Evaliuate diskuterades mycket och det ska förmodligen
utvecklas mer framöver.
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o Sanna Holm Eriksson och Okan Karakas har varit på
lärarmöte 2018-12-03.
▪

Ekonomi diskuterades mycket, angående vilka kurser som är
klassade som vad. Det pågår också en utredning om att olika
kurser kan vara klassade olika på olika fakulteter.

▪

Just nu arbetas det med hantering av skrivande och språkbrister
i lärarlaget. Hur skapas förutsättningar för att förbättra
skrivandet och ska det vara ett lärandemål?

▪

Sanna och Okan höll i en liten presentation vad styrelsen gör,
varför vi finns och lite om vilken roll utbildningsbevakaren har.

•

AMO:
o Det har framtagits ett förslag om att det ska vara obligatoriskt att ha ett
gruppkontrakt som ska innehålla en punkt om sexuella trakasserier.
o Det finns också ett förslag att ha två AMO i styrelsen.
o Planeringen av AMO-veckan har påbörjats. Den infaller i mars 2019.
o Det finns ett förslag på att skaffa en portabel mikrovagn som ska dras
ut i Täppan varje lunch.
o Jacqueline Gokan är inbjuden till ett möte med studiesocialt ansvarig i
StuFF angående gymnasieelever som var på samma plats som
studenterna under mottagningen trots att de inte hade tillstånd att vara
där.

•

Näringsliv:
o Sara Haliti har kontakt med Marie Gustavsson angående
sommarjobbsminglet. Sara och Josefin Hedberg ska prata ihop sig om
detta och sköter vidare kontakt.

•

Grön sektion:
o Mikaela Christensen närvarar inte på dagens möte.

•

Societeten:
o Anna Fälth närvarar inte på dagens möte.

•

SoCeR:
o Andreas Axell närvarar inte på dagens möte.

2018-12-03
10. Övriga punkter
•

SU-projekt:
o Sanna Holm Eriksson har bett övriga styrelsen läsa igenom SUprojektplanen och stadgarna för att komma med förslag på
stadgeändringar. Det framkommer inte några förslag.
o Det har framkommit ett förslag från SU-projektgruppen i efterhand att
genomföra en förändring av verksamhetsåret från styrelsen. I dagsläget
kommer överlämningen ske under mottagningen och det nya förslaget
är att följa kalenderåret istället. Evelina Rimvid informerar
valberedningen om detta och att de ska lyfta det med kandidaterna för
att kunna lägga fram det på årsmötet.

•

Testamenten:
o Evelina Rimvid undrar om det finns några frågor angående
testamenten. Det går också att skriva till henne.
o De ska läggas upp på Google Drive senast 2019-01-07 för att kunna
läsas igenom av Evelina Rimvid.

•

Rekrytering:
o Ansökan till socionomsektionens styrelse stängde igår 2018-12-02.
o Det finns sex poster som måste fyllas och det finns tillräckligt många
sökande.
o Evelina Rimvid har pratat med valberedningen om att det ska finnas en
vice UB och en vice AMO så långt det är möjligt.

•

Möten i januari:
o Styrelsemöte 2019-01-07 kl. 17.15 – 19.00.
o Årsmöte 2019-01-15 kl. 17.15 – 19.00.
o Avslutningsmöte 2019-01-21 preliminärt kl. 17.15 – 19.00.

11. Avklarat
•

Stödstrumpan.
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12. Beslut
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna protokollet från 2018-11-05.

•

Att

Sanna Sahlin i egenskap av kassör får fatta beslut om äskningen

för examenssittningen själv senast 2018-12-07.

13. Viktiga datum
•

2019-01-07: Testamenten ska in.

•

2019-01-15: Årsmöte.

14. Mötets avslutande
Evelina avslutar mötet 18.56.

