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Styrelsemöte (2019-03-05)
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 Waked öppnar mötet kl. 16.32

2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Yara Waked till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Matilda Pettersson till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
•

Att

välja Josefin Linder till justerare.

5. Föregående protokoll

6. Avklarat
•

Gyckel för Baklängesgasquen
o Processen var lite stressig men Styrelsen är mycket nöjda med
slutprodukten.

•

Fördelning av ansvar för fikaköp
o Är fördelat och inskrivet i evenemang för varje styrelsemöte.

•

Inhämtning av kontaktuppgifter
o Klart
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7. Postspecifikt
•

VFU
o Simon Rodén skulle haft ett möte 5/3-2019 med en student men det
sköts upp till ett senare tillfälle.

•

Näringsliv och internationalisering
o Har fått info om två föreläsningar som infaller 14/3 (SiS) och 9/5 om
barn som växer upp med våld i hemmet som hålls utav Kvinnojouren.
Styrelsen önskas sprida information om dessa föreläsningar.

•

AMO
o AMO-veckan är igång.
o Har få information om enkät om psykisk ohälsa i skolan. Info och PR
lägger ut info om detta på Facebooksidan. Det program som har störst
svarsfrekvens kommer att belönas på något sätt.
o AMO-råd
▪

Fastighetschefen – kommer bli ljudisolerat i ett musikrum på
plan 5 i Kåken. Kommer ske i sommar. Schemaläggningar i
musikrummet kommer främst vara på kvällen.

▪

På mötet adresserades en del problem som finns i Täppan.
Studenter anser att det finns dåligt med sittplatser, dåligt ljus för
studier, för få microvågsugnar. Förslag finns om att ta bort
borden och ersätta med fler micros.

▪

Finns idéer om att sätta fler solceller på byggnaderna på
campus.

▪

Det finns vilorum på campus som alltid är låsta, skyltar ska
sättas upp för att öka medvetenheten om hur man ska gå tillväga
för att få tillgång till dessa rum. Förslag om att studenthälsan
ska ta upp att det finns vilorum.

▪
•

Halkrisk på Kopparbron på vintern.

UB
o Linnea Strömberg har varit på UB-möte. Finns planer på att införa en
UB-vecka (likt AMO-veckan) för att lyfta studenters inflytande i
utbildningen.
o UB har deltagit i föreläsning om studentinflytande som hölls för T1.
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▪

Några av studenterna i T1 tycker att Lisam är
krångligt, önskar att det skulle finnas en lathund för hur de
viktigaste funktionerna fungerar.

▪

Klassrepresentanter valdes ut, många var intresserade utav
uppdraget samt sektionens arbete.

•

Grön sektion
o Klädbytarpub
▪

Nella Sarawaran har haft möte med Trappan och
klädbytarpuben kommer att infalla 4/4–2019 kl. 18.00.

▪

Trappan vill att Styrelsen står för viss personal inför kvällen: 1 i
bar, 1 i kök och 3 i disk. Alla i Styrelsen ansvarar för att städa
efter puben. De som arbetar på Trappan måste vara där en
timme tidigare innan pub-start.

▪

Måste komma fram med system för hur klädbytardagen ska
fungera rent praktiskt. En lapp för varje plagg du lämnar in kan
bytas ut till ett nytt plagg.

▪

Förslag om att välja Nella Sarawaran, Anna Fält & Saskia
Weiss Jendesten som huvudansvariga för klädbytarpuben.

•

Info och PR
o Kalasmottagningen önskar att representanter från Norrköping söker till
kommittén och önskar därmed att Styrelsen ska göra reklam för
ansökningsperioden.
o Bilderna till hemsidan skulle behöva redigeras. Förslag att Saskia
Weiss Jendesten har ansvar över att bilderna blir färdiga att läggas ut.

•

Kassör
o Har haft överlämning med Sanna.
o Styrelsen rekommenderas att göra om fika-systemet för att effektivisera
för kassören. Förslaget är att två personer, Yara Waked och Anna Fält,
delar på uppdraget.

•

SoCeR
o Vårkravallen och Baklängesgasquen är avklarade.
o Planerar inför ovveinvigning VT 2019 samt en pub som sker i maj.
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•

RÅ-SoCeR
o Skrivit kontrakt med Trälarna.
o Håller på att utforma ett kontrakt inom gruppen.
o Jobbade på Vårkravallen.
o Har postöverlämning med SoCeR inom kort.

•

Societeten
o Har inget att delge med Styrelsen.

•

Trälarna
o Påbörjat grovplanering inför Nolle-P.
o Startat fadderansöknings-perioden.
o Skrivit kontrakt med RÅ-SoCeR.

Styrelsen beslutade
•

Att

sprida information om föreläsningarna som infaller 14/3 och 9/5.

Att

lägga ut info om enkät på Facebook.

Att

Nella Sarawaran, Anna Fält & Saskia Weiss Jendesten är

huvudansvariga för klädbytardagen.
Att

lägga upp reklam för Kalasmottagningens kommitté-rekrytering.

Att

Yara Waked och Anna Fält är ansvariga för fikainköp.

Att

Saskia Weiss Jendesten har ansvar över att bilderna till hemsidan

blir klara.

8. Aktuellt
•

WSWD
o Planeringen går bra.
o Finansiering och beställning av maten är kvar att fixa, väntar på svar
från SSR. Grön sektion önskar att lunchen är vegansk/vegetarisk.
o Styrelsen önskas hjälpa till att rigga inför WSWD kl. 11.00 i Färgeriet.

•

Kontrakt med Marie
o Förslag på kontrakt har skickats till Marie, har ännu inte fått svar.

•

SU-projekt – studiestugor
o Diskussion om Styrelsen 19 ska genomföra detta som SU-projekt.
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o Förslag om att skapa en projektgrupp som
koncentrerar sig på SU-projektet. Yara Waked, Matilda Pettersson,
Anna Fält, Simon Rodén, Nella Sarawaran och Linnea Strömberg
anmäler sig som frivilliga.
•

Lunchföreläsning Junis
o Föreläsning om barns upplevelser av missbrukande föräldrar.
o Junis undrar hur lång föreläsningen ska vara och när. Förslag om att de
får föreläsa ca en timme på Socionomdagen hösten 2019.

•

Information- och krismöte med utskotten
o Möte med utskotten om hur verksamhetsåret kommer se ut framöver
och om eventuella krismöten. Båda utskotten är intresserade av
informationsmöte om verksamhetsåret.

•

SiS – rekryteringsprojekt och föreläsningar
o SiS vill att Styrelsen gör reklam för deras rekryteringsprocess. Förslag
är att detta görs på Socionomforum.

•

Mindfulness för socionomer
o Har ännu inte fått återkoppling från Marie.

•

Redovisning för T1
o Har ännu inte fått återkoppling från Marie, skjuts fram.

•

Framtida gyckel
o Vårt senaste gyckel var rörigt. Vi delade inte ut ansvar för gycklet.
o I framtiden bör vi dela ut ansvar för manus, filmning, klipp osv.
o Förslag om att en person ska vara ansvarig för att ha koll när gyckel
ska/kan genomföras och när dessa gyckel bör påbörjas och vara klara.
Matilda Pettersson anmäler sig som frivillig till att bli
”gyckelansvarig”.

Styrelsen beslutade
•

Att

Yara Waked, Matilda Pettersson, Nella Sarawaran, Anna Fält,

Simon Rodén och Linnea Strömberg ingår i gruppen för SU-projektet.
Att

Styrelsen gör reklam för SiS rekryterinsprocess på

Socionomforum.
Att

Matilda Pettersson är ”gyckelansvarig”.
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9. Sammanfattning av beslut angående punkt 4-10
Styrelsen beslutade
•

Att

sprida information om föreläsningarna som infaller 14/3 och 9/5.

Att

lägga ut info om enkät på Facebook.

Att

Nella Sarawaran, Anna Fält & Saskia Weiss Jendesten är

huvudansvariga för klädbytardagen.
Att

lägga upp reklam för Kalasmottagningens kommitté-rekrytering.

Att

Yara Waked och Anna Fält är ansvariga för fikainköp.

Att

Saskia Weiss Jendesten har ansvar över att bilderna till hemsidan

blir klara.
Att

Yara Waked, Matilda Pettersson, Nella Sarawaran, Anna Fält,

Simon Rodén och Linnea Strömberg ingår i gruppen för SU-projektet.
Att

Styrelsen gör reklam för SiS rekryterinsprocess på

Socionomforum.
Matilda Pettersson är ”gyckelansvarig”.

Att

10. Övrigt
•

Påminnelse om StuFF-utbildningen som är 6/3–2019 kl 18.15.

•

Redovisning för T2
o Fotografering

•

Övriga frågor

11. Mötets avslutande
Yara Waked avslutar mötet kl. 18.57.

