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Styrelsemöte (2019-02-05)
Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Josefin Linder, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson,
Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked

Frånvarande:

1. Mötets öppnande
Yara öppnar mötet kl. 17.30

2. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
•

Att

föredragslistan godkänns.

3. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Yara Waked till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Matilda Pettersson till mötessekreterare.

5. Val av justerare
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Simon Rodén till justerare.

6. Föregående protokoll

7. Måsten för verksamhetsåret
•

Sektionsavtal ska läsas igenom av alla – ta med eventuella synpunkter.

•

Programråd 3 ggr/termin, gäller inte för alla.
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•

Stödstrumpan blir i år igen, ett miljövänligt pris till vinnaren.

•

Socionomdagen.

•

Besök i klasserna, sätta igång så fort som möjligt.

•

Postmöten, Marie-möten, årsmöten, medlemsmöten, veckomöten

•

Foton på nya styrelsen som läggs upp på sociala medier.

8. Visioner
•

Förväntningar på verksamhetsåret

•

Förväntningar av varandra

•

Egen ambitionsnivå och ork

•

Förväntningar av Ordförande, Vice-Ordförande och Kassör

9. Aktuellt
•

INSEKT-möte:
o Styrelsen är inbjuden till INSEKT-möte 6/3 kl 18-22 på Campus
Valla, bra om alla kan komma.

•

AMO:
o Anna Fält och Saskia Weiss Jendesten har varit på SSG-möte med
ISV. ISV vill veta vad de nya studenterna från HT 18 och VT 19 har
för åsikter kring de omflyttade kurserna och vill ta reda på detta via
styrelsen.
o Förändringar kommer ske med campusbussen, LiU kommer
eventuellt att skriva avtal med annat bussbolag vilket kan resultera
att linjen ändras.
o Det har framkommit att AMO önskas lägga mindre fokus på den
fysiska miljön och mer på det sociala och atmosfären. Detta beror på
att den fysiska miljön är svårare att ändra.

•

UB :
o Socionomstudenter kommer att få delta på pedagogikdagar 12/3 i
Norrköping och 13/3. Denna information önskas spridas bland
socionomstudenter.
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o Det har framkommit att kurslitteraturlistor har
ändrats under tiden som kurser har pågått.
o Studiehandledning ska finnas 2 veckor innan kursstart.
•

SU-projekt:
o SU-projektet är ett speciellt mål för som styrelsen har under året.
Syftet med projektet är att det ska gynna medlemmarna samt för att
höja kvaliteten på utbildningen. Brainstorma om projekt, kanske
fortsätta med studiestugor eller seminarier för studieteknik?

AMO och UB vill synas mer för att få in mer förslag från studenter, kanske att dessa
går ut mer i klasser för att informera.
Få studenter deltar i kursutvärderingar osv.
•

Grön Sektion:
o Viktigaste att vi fortsätter med målen för att fortsätta vara Grön
sektion. För att göra detta önskar Nella Sarawaran att:
▪ Anordna klädbytardag inom programmet
▪ Fika till Styrelsens olika aktiviteter och event är ekologiska
▪ Fortsätta uppmana SoCeR att servera mer vegetariskt och
undvika rött kött på sittningar etc.

•

SoCeR:
o Rekrytering för RÅ-SoCeR snart klar.
o Planering av Vårkravall och Baklängesgasquen som är 2/3–2019.
o Planerar ovveinvigning för studenterna som började VT 2019.

•

Societeten:
o Har haft möte om vad som ska göras efter Nolle-P.
o Färdiga med rekrytering.

•

Ansvarsfördelning:
o Socionomforum
▪ Förslaget är att PR-ansvarig och ordförande (Tilda Sohl och
Yara Waked) fortsätter vara admin.
o Styrelsemailen
▪ Förslaget är att ordförande (Yara Waked) fortsätter att
vidarebefordra till relevant post.
o Extra utskottsansvarig
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▪ Förslaget är att Linnea Strömberg är extra
utskottsansvarig.
o Krismöten med utskotten
▪ Förslaget är att Joel Olofsson och Yara Waked tar över
ansvar för eventuella krismöten med utskotten.
o Fördelning av ansvar för fikaköp
▪ Beslutas nästa möte.
Styrelsen beslutade
•

Att

Thilda Sohl och Yara Waked är admin för

socionomforum
Att

Yara Waked vidarebefordrar mejl till relevant post

Att

Linnea Strömberg är extra utskottsansvarig

Att

Joel Olofsson och Yara Waked ansvarar för

eventuella krismöten med utskotten.
Att

Fördelning av ansar för fikaköp beslutas nästa möte.

10. Datum för framtida möten
•

Förslag om att ha fast tid som kan förskjutas vid behov: varannan vecka på
tisdagar kl 16.15.
Styrelsen beslutade:
•

Att

ha möte på tisdagar jämna veckor kl 16.15.

11. Avklarat
•

Alla förutom 3 har haft sina överlämningar.

12. Beslut angående punkt 2-11
•

Godkänns att Tilda Sohl och Yara Waked är admin för Socionomforum.

•

Godkänns att Yara Waked har ansvar för styrelsemejl.

•

Godkänns att Linnea Strömberg är extra utskottsanvarig.

•

Godkänns att Joel Olofsson och Yara Waked är ansvariga vid krismöte med
utskotten.

•

Godkänns att fördelningen av fikainköp bestäms nästa möte.
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•

Godkänns att de framtida mötena blir tisdagar jämn vecka tid
16.15.

13. Övrigt
•

Marie-möte:
o Diskussionsfråga som Marie vill att vi ska ta med oss till motet: Hur ska vi
inom programmet hjälpa individer som riskerar att hamna efter i studier
pga språksvårigheter eller kommer från studieovana hem? Styrelsens
förslag är t.ex. anteckningsstöd, översättning, läxhjälp, studiestugor,
bokcirkel, studiegrupper, läsfaddrar/mentorer. Försöka öppna upp för en ny
studiekultur inom programmet.

•

Utbildning genom StuFF:
o Styrelsen är redan anmäld till detta, se tidigare punkt.

•

Uppdatering av kontaktuppgifter:
o Uppdatera kontaktuppgifter på Facebooksidan, hemsidan och mejlerna.

•

Tystnadsplikt:
o Allt som sägs inom mötet stannar på mötet, med undantag för relevant
information till utskotten. Känsliga uppgifter skrivs ej ut.

•

Styrelsemedlemskap:
o Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i StuFF.

•

World Social Work Day:
o 19/3 kl 12.15-16.00, Joel Olofsson hjälper Josefin Linder vid behov.

14. Mötets avslutande
Yara Waked avslutar mötet kl. 19.40.

