2019-01-07

Styrelsemöte (2019-01-07)
Närvarande: Evelina Rimvid, Tilda Rönnkvist, Sara Haliti, Josefin Hedberg, Okan Karakas,
Sanna Sahlin, Simon Rodén, Sanna Holm Eriksson, Mikaela Christensen.

Frånvarande: Andreas Axell, Anna Fälth, Jacqueline Gokan.

1. Mötets öppnande
Evelina Rimvid öppnar mötet 17.00.

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 Mikaela Christensen till justerare.

5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föredragningslistan.

6. Hänt på senaste

7. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna protokollen från 2018-11-19 och 2018-12-03.
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8. Rapportrunda
•

Insektmöte 2018-12-12:
o Fadderistgeneralen, AMO, UB och ordförande kommer att få diplom
från StuFF.
o Viktigt att ha ett överlämningsmöte med nästkommande styrelse.

•

Mariemöte 2018-12-17:
o Styrelsen hade ett möte med programansvarig Marie Gustavsson. Där
diskuterades bland annat sommarjobbsminglet som kommer att
förknippas med två föreläsningar. Hon skulle vilja ha hjälp med ett
namn på föreläsningsdagen.
▪

Sara Haliti bokar Färgeriet till sommarjobbsminglet 2019-02-11
och mailar Marie angående detta.

o Det samtalades också kring studiestugorna och om nästkommande
styrelse kommer att ärva det konceptet.
o Vi bokade in ett möte med Marie och nästkommande styrelse 2019-0207 kl. 15.15 – 17.00.

9. Aktuellt
•

Ekonomi:
o Sanna Sahlin ska göra en budget till nästkommande styrelse inför
årsmötet. Hon har även mycket bokföring att göra.
o Årsavgiften för medlemskap i socionomsektionen är i dagsläget 0 kr
och styrelsen får istället medlemsavtal utbetalt av StuFF. Styrelsen
anser att den bör vara 0 kr även fortsättningsvis.

•

UB:
o Sanna Holm Eriksson och Tilda Rönnkvist var på UB-möte 2018-1212.
▪

Det ska ändras i sektionsavtalet så att om en har UB och AMO
som post bör den inte kombineras med någon annan post.

▪

Det kommer att vara en till ansökningsperiod i januari för
utbildnings- och eventutskottet i StuFF.

•

AMO:
o Jacqueline Gokan närvarar inte på dagens möte.
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•

Näringsliv:
o Sara Haliti har inget att rapportera på dagens möte.

•

Grön sektion:
o Mikaela Christensen har inget att rapportera på dagens möte.

•

Societeten:
o Anna Fälth närvarar inte på dagens möte.

•

SoCeR:
o Andreas Axell närvarar inte på dagens möte.

10. Övriga punkter
•

Justerare tillika rösträknare till årsmötet:
o Det behöver vara två stycken från styrelsen som är justerare tillika
rösträknare på årsmötet ifall att ingen är frivillig på mötet. Tilda
Rönnkvist och Sanna Holm Eriksson anmäler sig.

•

Verksamhetsplanering:
o Evelina Rimvid går kort igenom vad hon har skrivit i
verksamhetsplaneringen.

•

Kick-off med nästkommande styrelse:
o Styrelsen bestämmer ett preliminärt datum, 2019-02-22, för att ha en
kick-off med nästkommande styrelse.

11. Viktiga datum
•

Det blir inte ett styrelsemöte 2019-01-14.

•

2019-01-15: Årsmöte kl. 17.15 – 19.00.
o De som kan träffas kl. 16.00 för att gå igenom det som behövs.

•

2019-01-21: Styrelsemöte med nästkommande styrelse.

12. Mötets avslutande
Evelina avslutar mötet 17.49.

