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Styrelsemöte (2019-04-23) 
 

Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Josefin Linder, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson, 

Nella Sarawaran, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked 

 

 

Frånvarande: Saskia Weiss Jendesten 

 

1. Mötets öppnande 

Yara Waked öppnar mötet kl. 16.24 

 

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 Anna Fält till justerare. 

   

 

5. Mötesstruktur 

 

 

6. Föregående protokoll 

 

 

7. Avklarat  

• Klädbytardagen 

o Nöjda med vår insats. 

o Svårt att locka folk. Kanske hålla det i kombination med något annat, t.ex. i 

tidsramen runt Nolle-P. 

• Majmöte – datum bestämt 

o Får fortsätta diskuteras. 

• Pride-paraden 

o Bokat plats i tåget, de som vill delta får gärna dyka upp innan 12.00. 

o Utskotten får gärna delta. 

• Info- och PR-struktur 
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• SU-projekt – tema 

o Tema: Den hållbara socionomen – både inom studierna och i yrkeslivet. 

8. Postspecifikt 

• VFU 

o Inget att rapportera 

• Näringsliv och internationalisering 

o Två förslag på lunchföreläsning: 

▪ ”Inte din hora” – skulle kunna kosta 6000 kr. 

▪ ”Frivillighetscentrum” – om arbetet som kontaktperson. 

o Förslag om att rekrytera en vice till denna post under verksamhetsåret 

2020. 

• AMO 

o Anna Fält och Saskia Weiss Jendesten kommer att delta i AMO-dagen den 

14:e maj i Linköping. 

• UB 

o Linnea Strömberg har varit på lärarmöte: 

▪ Pratade mycket om seminarier, kanske kommer ske en förändring 

där mer ansvar läggs på studenterna. 

▪ Hållbar utveckling i socialt arbete – något som Marie arbetar med 

att implementera. 

• Grön Sektion 

o Nella Sarawaran har gått på utbildning. 

• Info och PR 

o Pride: 

▪ Byta omslagsbild på Facebook till en pride-bild inför Pride-

paraden. 

▪ Göra ett evenemang för socionomerna på Facebook. 

▪ Vill gärna dela kontot med någon annan under Pride så att det inte 

blir för mycket arbete. 

o Nytt Instagram-konto. 

• Kassör 

o Inget att rapportera 

• SoCeR 

o Håller i storpub på Trappan den 16:e maj. 

• Rå-SoCeR 

o Planerar inför Nolle-P. 

o Vill delta i Pride-paraden. 

• Societeten 

o Inget att rapportera. 

• Trälarna 

o Planerar inför Nolle-P. 

o Vill delta i Pride-paraden. 
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9. Aktuellt 

• Ny Instagram 

o En programspecifik Instagram där socionomstudenter, Styrelsen eller 

utskotten visar 

o upp sin vardag. 

o RÅ-SoCer är intresserade av att delta i detta projekt. 

o Förslaget är att starta upp detta konto ordentligt vecka 20 men starta upp 

lite smått 

o redan v. 19 för att förklara konceptet. 

o Vi som Styrelse bör ha kontot under veckan som Socionomdagen inträffar. 

• Socionomdagen + datum 

o Någon gång i oktober. 

• Majmöte 

• Rekrytering ny vice-UB 

o Information har delats i T1s Facebookgrupp. 

• Aktivitet till Nolle-P HT 2019 

o Trälarna har frågat om vi kan hålla i en aktivitet den 29/8-2019 från 17.00. 

 

Styrelsen beslutade 

• Att  skapa en programspecifik Instagram. 

Att  starta upp Instagram-kontot v. 19. 

Att  hålla i en aktivitet under Nolle-P den 29/8 från kl 17.00. 

 

 

10. Att ta med till Marie 

• Att vi ska starta upp ett programspecifikt Instagram-konto. 

• Vi har hållt i en Klädbytarpub 

• Vi har bytt fokus på SU-projektet från studiestugorna till att arbeta med temat 

stress. 

 

11. Sammanfattning av beslut angående punkt 7-12 

 

Styrelsen beslutade 

• Att  skapa en programspecifik Instagram. 

Att  starta upp Instagram-kontot v. 19. 

Att  hålla i en aktivitet under Nolle-P den 29/8 från kl 17.00. 

 

 

12. Övrigt 

• Flytta fram mötet den 14/5 från kl 16.15 till kl 17.15. 
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• Programhoodies som vi ska sälja – hur har det gått? Yara Waked 

ska höra med f.d. ordförande Evelina Rimvid. 

 

13. Mötets avslutande  

Yara Waked avslutar mötet kl. 17.59. 

 

 

 


