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Styrelsemöte (2019-03-19) 
 

Närvarande: Anna Fält, Hanna Tingstål, Joel Olofsson, Josefin Linder, Matilda Pettersson, 

Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked 

 

 

Frånvarande: Linnea Strömberg 

 

1. Mötets öppnande 

Yara Waked öppnar mötet kl. 16.20 

 

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 Josefine Linder till justerare. 

   

 

5. Mötesstruktur 

• Prata inte rakt ut. 

• Låt alla tala till punkt. 

• Håll upp handen när man vill tala. 

 

 

6. Föregående protokoll 

 

 

7. Avklarat  

• WSWD 

o Utvärdering inom styrelsen: 

▪ För många baguetter, men kanske bättre med för många än för 

få? 

▪ Borde ha genomfört en soundcheck innan start på dagen. 

▪ Sprida ut de talare som ”drar folk” så att fler stannar. 



2019-03-19   

 

▪ Göra det tydligare för besökarna att det är rätt 

lokal, kanske välkomna dem i dörren eller sätta upp skyltar. 

▪ Intressanta föreläsningar.  

▪ Några skulle föredra att vara på Trappan, men kommer färre om 

det blir längre bort från Campus?  

• Genomgång av verksamhetsåret 

• Presentation för T2 

o Presentera mer vad Styrelsen gör. 

o Ta upp syftet med styrelsen.  

o Träna mer innan presentationen, vara redo med vart micken ska osv. 

o Ta upp konkreta förslag på vad t.ex. AMO, UB och andra viktiga 

poster har genomfört. 

o Kortare tid, börjar hellre 13.00 än 12.45 för att fler ska komma. 

• Mariemötet & kontraktet 

o Yara Waked har fått ett första utkast på kontraktet, Marie har gjort 

några små förändringar. Yara Waked lägger upp kontraktet i mappen 

”Mariemöten” på driven.  

 

 

8. Sektionsnivå 

• Styrelsen har nått nivå C. För denna nivå finns vissa krav som måste uppfyllas. 

9. Postspecifikt 

• VFU 

o Inget att rapportera. 

• Näringsliv & internationalisering 

o Kommer börja spåna på idéer till Socionomdagen.  

o Josefin Linder önskar att få en dedikerad projektgrupp för detta. Yara 

Waked, Joel Olofsson, Simon Rodén och Saskia Weiss Jendesten är 

intresserade att delta i denna projektgrupp. 

• AMO 

o Har haft ett utvärderingsmöte för AMO-veckan. 

• UB 

o  

• Grön sektion 

o Nella Sarawaran ska snart på Grön sektion-möte. 

• Info & PR 

o Inget att rapportera. 

• Kassör 

o Inget att rapportera. 

• SoCeR 

o Håller i ovveinvigning för T1 den 22/3–2019. 

• RÅ-SoCeR 

o Har haft ett avhopp i gruppen. 
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o Har haft postöverlämning.  

• Societeten 

o Har inget att rapportera. 

• Trälarna 

o Håller i en hyllningsdag inom kort. 

o Har fått in många fadderansökningar.  

 

 

10. Aktuellt 

• Genomgång av budget 

• Klädbytarpub 

o Ansvariga har haft möte, all info finns på ett dokument på Styrelse-

driven.  

o 2/4 kan man lämna kläder i Kåken, max 10 plagg/person. 

o Evenemang ska upp på Facebook 25/3. 

 

11. Att ta med sig till Marie 

• Klädbytarpub 

• Utvärdering av WSWD 

Styrelsen beslutade  

• Att ovanstående punkter tas med till Marie. 

 

 

12. Sammanfattning av beslut ang. punkt 7-12 

Styrelsen beslutade  

• Att punkter som står ovan tas med till Marie. 

 

 

13. Övrigt 

• Avhopp 

o Styrelsen behöver rekrytera en ny UB. 

o Yara Waked kollar upp hur ny rekrytering får gå till. 

• Reklam 

o Hur ska vi reklamföra våra evenemang bättre? 

▪ Göra det mer konkret. Var, när, hur, varför? 

▪ Sälja in evenemanget mer.  

▪ Affischer, fler inlägg.  

o Förslag om att ta med detta som en riktig punkt till nästa möte. 

• Marie 

o Vem har ansvar för att ha kontakt med Marie inför nästa möte?  

o Yara Waked kan ta kontakt och ha ansvar inför detta möte.  

 

14. Mötets avslutande  
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Yara Waked avslutar mötet kl. 17.50 

 

 

 


