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Styrelsemöte (2019-05-14) 
 

Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Josefin Linder, Matilda Pettersson, Nella Sarawaran, 

Saskia Weiss Jendesten, Thilda Sohl, Yara Waked 

 

 

Frånvarande: Linnea Strömberg, Simon Rodén 

 

1. Mötets öppnande 

Yara Waked öppnar mötet kl. 17.25. 

 

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. Mötesstruktur 

 

 

6. Föregående protokoll 

 

 

7. Avklarat  

• Majmöte – utskick till medlemmar. 

• SU-projekt – idé skickad till StuFF. 

 

8. Postspecifikt 

• VFU 

o Ej närvarande 

• Näringsliv och internationalisering 

o Josefin Linder har haft första möte för planering av Socionomdagen. 

▪ Hålls 10/10–2019. 

▪ Börjat ta reda på vilka föreläsare som kommer närvara. 
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• AMO 

o Har gått på AMO-dag i Linköping.  

o AMO-råd: 

▪ Utvärderade AMO-veckan. 

▪ Man har fått in höj/sänkbara bord i TP56. 

▪ Satt in nya stolar i Täppan. 

• UB 

o Ej närvarande. 

• Grön Sektion 

o Nella Sarawaran har lämnat in Styrelsens handlingsplan för att bibehålla 

status som Grön Sektion. 

• Info och PR 

o Saskia Weiss Jendesten och Thilda Sohl kommer att dela ansvaret för 

Styrelsens Instagramkonto inför lördagens Pride-parad. 

• Kassör 

o Matilda Pettersson har fått in äskning från SoCeR och har skapat ett förslag 

på svar där summan som utbetalas är 5038 kr.  

• SoCeR 

o Planerar fester och sittningar inför Nolle-P.  

▪ Fulsittning – tema barnkalas 

▪ Finsittning – ett ”fint” tema. 

• Societeten 

o Vill ta upp en punkt på majmötet 

▪ Vill fortsätta att endast ha en rekrytering per år, så får de sittande 

hålla i två Nolle-P per verksamhetsår. 

o Rullar på med planeringen inför Nolle-P. 

 

 

Styrelsen beslutade  

• Att  godkänna kassörens förslag på svar till SoCeRs äskning. 

 

9. Aktuellt 

• Ny Instagram – uppstart 

o Förslag om att Joel Olofsson och Saskia Weiss Jendesten tar på sig 

ansvaret för uppstarten och att hålla vidare kontot under året. 

• Socionomdagen + datum 

o Datumet för socionomdagen 2019 blir 10/10  

o Temat, barn och unga vuxna, baseras på feedback från förra årets 

socionomdag. 

• Majmötet 

o Yara Waked letar efter någon som kan hålla i mötet. 

o Ska boka lokal. 

• Rekrytering ny vice-UB 
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o Linnea Strömberg sköter arbetet med att söka efter ny 

vice-UB. 

• Samarbetsavtal med SSR 

o Yara Waked har haft telefonmöte med SSR.  

▪ SSR vill upprätta ett samarbete direkt med Styrelsen eftersom de 

inte vill bli förknippade med endast Nolle-P. Detta ska göras genom 

ett kontrakt där en viss summa ska delas ut till Societeten och där 

annan summa ska gå till att finansiera vissa av Styrelsens 

åtaganden. Detta kommer att specificeras i ett eventuellt kontrakt. 

• Nolle-P 

o Aktivitet 

▪ 29/8-2019 kl 18.00-20.00 ska Styrelsen hålla i aktivitet i 

Folkparken. 

▪ Josefin Linder, Hanna Tingstål och Anna Fält anmäler sig frivilliga 

att ta ansvar för planeringen för aktiviteten. 

o Gyckel till finsittning 

▪ Styrelsen lägger fram förslag om göra ett filmgyckel. 

▪ Förslag om att Matilda Pettersson och Joel Olofsson har ansvar 

över gycklet.  

• Nytt mötesdatum vecka 22 

o P.g.a. att majmötet infaller på Styrelsens vanliga mötestid så måste tiden 

för mötet ändras. Förslagsvis under samma vecka. Detta ska röstas om i 

Facebookgruppen så att så många som möjligt kan delta. 

 

Styrelsen beslutade  

• Att  Joel Olofsson och Saskia Weiss Jendesten 

Att  Josefin Linder, Hanna Tingstål och Anna Fält ingår i 

projektgruppen för aktiviteten på Nolle-P. 

Att  vi ska göra ett videogyckel till sittningen på Nolle-P. 

Att  Joel Olofsson och Matilda Pettersson har ansvar över gycklet till 

Nolle-P. 

 

10. Att ta med till Marie 

 

 

11. Sammanfattning av beslut angående 7-12 

Styrelsen beslutade  

• Att  godkänna kassörens förslag på svar till SoCeRs äskning. 

Att  Joel Olofsson och Saskia Weiss Jendesten 

Att  Josefin Linder, Hanna Tingstål och Anna Fält ingår i 

projektgruppen för aktiviteten på Nolle-P. 

Att  vi ska göra ett videogyckel till sittningen på Nolle-P. 
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Att  Joel Olofsson och Matilda Pettersson har ansvar 

över gycklet till Nolle-P. 

 

 

12. Övrigt 

• Maries dagordning - genomgång 

• Övriga frågor 

o Vilka ska fotograferas om till Nolle-boken? 

o Prideparaden – Banderoll 

▪ Text – Socionomsektionen + pride = sant  

▪ Matilda Pettersson köper in material. 

 

 

13. Mötets avslutande  

Yara Waked avslutar mötet kl. 18.57. 

 

 

 


