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Styrelsemöte (2019-02-19)
Närvarande: Anna Fält, Hanna Tingstål, Joel Olofsson, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson,
Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked

Frånvarande: Josefin Linder, Lisa Druid
1. Mötets öppnande
Yara Waked öppnar mötet kl. 16.34
2. Godkännande av föredragslista
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 Joel Olofsson till justerare.
6. Föregående protokoll

7. Genomgång av sektionsavtal och stadgar
•

För nuvarande står det endast ”mottagning” i stadgarna. Detta måste ändras nu
när socionomprogrammet har två mottagningar per år.

Styrelsen beslutade
•

Att

8. Avklarat:

arbeta för att ta fram en motion för ändring i stadgarna.
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•

Sommarjobbsmingel
o Marie vill i framtiden att detta projekt ska vara ett samarbete där styrelsen
är delaktig.

•

Information på hemsida och Facebook
o Har ändrats

•

Marie-mötet

9. Aktuellt
•

VFU-ansvarig:
o Få som gjorde enkäten om VFUn och därmed svårt att dra slutsatser.
o Simon Rodén har gått på VFU-råd. Inga förändringar som det ser ut nu,
kan komma att ändras om ca två år på grund utav dubbelintaget.

•

AMO:
o Både Anna Fält och Saskia Weiss Jendesten anser sig vara AMO, delar
på posten.

•

UB:
o UB har varit på lärarmöte där seminarium var huvudpunkt. Ett förslag
var studentledda seminarium.
o Marie har meddelat om att det kommer nya kursplaner i framtiden.
o Få fler att svara på Evaluate.

•

Grön Sektion:
▪

Nella Sarawaran vill anordna klädbytarpub på Trappan. Förslag om
att Nella ska höra med Trappan hur det ser ut med datum.
Preliminärt 4/4.

•

Societeten

•

SoCeR: Planerar inför Vårkravallen 2019.

•

RÅ-SoCeR: Jobbar med ett gruppkontrakt

•

WSWD
o Blir i färgeriet, 19/3.

•

Marie-mötet:
o Förslag på innehåll i kontrakt:
▪

Tystnadsplikt för båda parterna.
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▪

Minst 2 möten per termin, men ska finnas
möjlighet att boka in fler möten.

▪

”Månadsrapport” från båda parterna för att synliggöra bådas arbete.
Även utskotten får dela med sig av vad som gjorts.

▪

Lova att uppdatera Styrelsen om saker som kan påverka Styrelsens
och utskottens arbete.

▪

Kritik ska kunna lyftas från båda sidor utan att det tas personligt.

▪

Bra framförhållning, både om mötestider och hur dagordningen ser
ut.

•

SU-projekt: studiestöttning
o Kan få resurser från programledningen.
o Fråga faddrar och andra studenter om de vill delta som mentorer/studiefaddrar
via ett evenemang på Facebook.
o Vissa kurser lockar fler än andra, t.ex. välfärdsrätten är svårare och fler kanske
känner att de behöver hjälp.
o Struktur är viktigt, bestämma vad som ska göras och hur inför varje tillfälle.
o Kanske ska fungera som ett slags utskott/projektgrupp.
o Utveckla efter varje gång med hjälp av utvärderingar.
o Förslag om att ha ett dedikerat möte för detta ämne den 26/2 kl 15.15.

•

Besök i klasserna
o T1: 6/3 kl 8.15 i K2.
o T2: 12/6 kl 13.15 TP1. Linnea Strömberg hör med kursansvarig om vi kan
vara där redan kl 13.00.
o T4: Väntar med att boka in
o T6: Väntar med att boka in

•

Hemmissionering
o Enskilda studenter kan besöka gymnasieskolor för att informera om
programmet. Man vill nu marknadsföra hemmisionering mer inom StuFF
och undrar om Styrelsen vill delta i att dela information.

•

Gyckel – Baklängesgasquen
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•

Information- och krismöte med utskotten
o Möte om hur verksamhetsåret förändras för Styrelsen och utskotten 12/3 kl
15.15.

•

Lunchföreläsning – Junis
o Om barn som växer upp i missbruk.

•

Mindfulness för socionomer
o Intresse finns.

•

Fördelning av ansvar för fikaköp
o Förslag om rullande schema om vem som har ansvar för fikat, läggs in i
varje evenemang.

Styrelsen beslutade
•

Att

Nella Sarawaran ska kontakta Trappan om det går att boka för 4/4-

2019 för klädbytardag.
Att

Yara Waked tar med punkter som vi vill ha med i kontraktet med

Marie till nästa bokade Marie-möte.
Att

möte om SU-projektet om studiestugor hålls 26/2 kl 15.15.

Att

höra om det går att besöka T1 6/3 kl 08.15.

Att

höra om det går att besöka T2 12/3 kl 13.00.

Att

hemmisionering ska marknadsföras på Facebooksidan.

Att

boka in ett möte om hur verksamhetsåret förändras för utskotten

12/3 kl 15.15.
Att

intresse finns för att Junis ska få hålla i lunchföreläsning.

Att

Styrelsen godkänner ”mindfullness för socionomer”.

Att

upprätta ett rullande fikaschema.

10. Sammanfattning av beslut angående punkt 4-10
Styrelsen beslutade
•

Att

arbeta för att ta fram en motion för ändring i stadgarna.

•

Att

Nella Sarawaran ska kontakta Trappan om det går att boka för 4/4–

2019 för klädbytardag.
Att

Yara Waked tar med punkter som vi vill ha med i kontrakted med

Marie till nästa bokade Marie-möte.
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Att

möte om SU-projektet om studiestugor hålls 26/2

kl 15.15.
Att

höra om det går att besöka T1 6/3 kl 08.15.

Att

höra om det går att besöka T2 12/3 kl 13.00.

Att

hemmisionering ska marknadsföras på Facebooksidan.

Att

boka in ett möte om hur verksamhetsåret förändras för utskotten

12/3 kl 15.15.
Att

intresse finns för att Junis ska få hålla i lunchföreläsning.

Att

Styrelsen godkänner ”mindfullness för socionomer”.

Att

upprätta ett rullande fikaschema.

11. Övrigt
•

Insamling av kontaktinformation
o Martin vill att vi skickar information till honom. Yara Waked gör inlägg i
facebookgruppen.

•

Recap – mejl.

12. Mötets avslutande
Yara avslutar mötet kl. 19.49

