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Styrelsemöte (2019-04-02) 
 

Närvarande: Anna Fält, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson, Saskia Weiss Jendesten, 

Thilda Sohl, Yara Waked  

 

Frånvarande: Joel Olofsson, Josefin Linder, Nella Sarawaran, Simon Rodén 

 

1. Mötets öppnande 

Yara Waked öppnar mötet kl. 17.32 

 

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 Hanna Tingstål till justerare. 

   

 

5. Mötesstruktur 

 

 

6. Föregående protokoll 

 

 

7. Avklarat  

● Presentation för T1 och T2 

o Styrelsen är mer nöjd med denna presentation, lite strul med powerpointen 

bara. 

● Genomgång av verksamhetsåret för Marie 

● INSEKT-möte 

o Maj-möte och rekrytering under dessa. 

o Fått in pengar för C-nivån. 

● Studentråd 

o Det lokala regelverket för LiU har förändrats:  

▪ Tentaresultatet ska lämnas senast 15 arbetsdagar efter att tentans 

deadline var.  

▪ Det ska vara minst 10 arbetsdagar att förbereda sig för omtenta. 

▪ Intervjuer för C-uppsatsen får inte spelas in på mobiltelefoner, det 

kommer istället att finnas mikrofoner att låna. 
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8. Postspecifikt 

● VFU 

o Ej närvarande 

● Näringsliv och internationalisering 

o Ej närvarande 

● AMO 

o Har varit på AMO-råd: 

▪ Trasig kyl ska ersättas. 

▪ Trasiga stolar ska ersättas. 

▪ Förråd för sektioner i Norrköping ska kollas upp. 

▪ Fler höj/sänkbara bord ska köpas in till Campus. 

▪ Anslagstavlorna för sektionerna ska ses över. 

▪ Ventilationen - skyltar om hur sätta på på kvällen. 

● UB 

o Nominera lärare till StuFFs pedagogpris. 

● Grön Sektion 

o Ej närvarande 

● Info och PR 

● Kassör 

o Får snart tillgång till banken 

o Jobbar för att  

● SoCeR 

o Planerar storpub 

● Rå-SoCeR 

o Jobbar mycket postspecifikt. 

o Planerar inför  Nolle-p 

o Har haft möte om krismöten med ordföranden. 

o Haft möte om förväntningar på samarbete med Societeten. 

● Societeten 

o Inget att rapportera. 

● Trälarna 

o Ej närvarande 

 

 

9. Aktuellt 

● Sociala medie-gestaltning 

o Vad vill vi ge för intryck?  

▪ Vara seriösa men ändå vara lite “roligare” på sociala medier. För att 

locka fler att delta i evenemang och för att fler ska söka till 

styrelsen sen.  

▪ Rörliga bilder för att fånga intresse? 

▪ Omröstningar? 

▪ Starta ett “Socionomkonto” på Instagram? Rotera mellan SoCeR, 

Societeten, förfesterister/fadderister, Styrelsen, Sekten och övriga 

socionomstudenter. 
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▪ Dela upp så att man inte lägger allt ansvar på en 

person, delvis för personens mående och för att 

hålla kreativiteten vid liv. Tilda Sohl vill gärna dela ansvaret för 

Instagramkontot inför olika evenemang.  

● Klädbytardagen 

o Tryck på att SoCeR, Societeten, Rå-SoCeR och Trälar ska komma. 

● Vice-UB - rekrytering 

o Vem som helst kan nominera en kandidat. Styrelsen behöver inte ha 

valberedning för att fylla positionen.  

● Maj-möte - datum 

o Förslag att mötet hålls 6 maj. Inväntar input från de övriga 

styrelsemedlemmarna från T6.  

● Funktionärserbjudande 

o Orkesterföreningen har skickat förfrågan om vi vill vara funktionärer på 

orkesterföredagen.  

● Pride 

o Pride-paraden i Norrköping infaller 18 maj 2019, 12-16.  

o Styrelsen är intresserade av att anmäla sig som sektion till tåget där 

styrelsen, utskott och övriga socionomstudenter kan delta.  

● Möte under vecka 16 och 18 

o Eftersom detta möte infaller 31 april (Valborgsmässoafton) så behöver det 

ställas in. 

 

  

 

Styrelsen beslutatde 

● Att   tackar nej till att vara funktionärer. 

Att  delta i paraden. 

Att  ha möte för v 16 och v 18 på tisdag v 17 istället. 

 

10. Att ta med till Marie 

 

 

11. Sammanfattning av beslut angående punkt 7-12 

 

 

12. Övrigt 

● Stadgar 

o Styrelsen har nyligen fått tillgång till de senaste reviderade stadgarna. 

Dessa ska läsas igenom av samtliga styrelsemedlemmar. 

 

13. Mötets avslutande  

Yara Waked avslutar mötet kl. 19.13. 

 

 

 


