Styrelsemöte 17/9
Närvarande: Linnea Strömberg, Josefine Linder, Thilda Sohl, Matilda Pettersson, Anna
Fälth, Hanna Tingstål, Joel Olofsson, Yara Waked
Frånvarande: Simon Rodn, Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jedesten
1.

Måenderunda

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Mötesstruktur

4.

Mötets öppnande

5.

Val av ordförande för mötet
● Yara Waked

6.

Val av Sekreterare
● Linnea Strömberg

7.

Val av Justerare
● Hanna Tingstål

8.

Föregående protokoll
● Kommit igång med projektgrupper
● Enkät om arbetet i styrelsen finns att svara på
● Utvärdering av förra terminen och Nolle-P

9.

Avklarat
● Inget specifikt

10.

Postspecifikt
● VFU
○ Inte närvarande
● Näringslivs & Internationaliseringsansvarig
● Socionomdagen den 10 oktober
○ En kurator, företrädare för Novahuset samt Junis föreläser vid
Socionomdagen

○ SoCer, Socionomsektionen och Styrelsen dekorerar kvällen innan
○ Har inte schemalagts i alla terminer (T3 och T7)
○ Kvinnojouren i Norrköping vill gärna föreläsa en annan gång
■ Vi återkommer till dem om vi hittar ett passande datum
● AMO
○ AMO-råd. Fråga Simon om han kan gå då Saskia och Anna har förhinder.
● UB
○ Fråga Marie angående att ta igen uppgifter på kursen Kunskapsutveckling
och kvalitetsarbete i det sociala arbetets praktiker (745G64). Kursen ska
flyttas till T7 och ges på avancerad nivå framöver.
○ Nya examensmål som handlar om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn
samt hållbarhet diskuterades på lärarmötet.
○ Alla kursplaner ska ses över för att kunna kvalitetssäkra att man verkligen
examinerar det som står i kursplanen.
○ Tydligare information på hemsidan angående att studera en master eller
magister.
○ Det har diskuterats huruvida arbetslivskvoten på programmet är för stort
under både lärarmöte och programråd
○ Det är ont om VFU-platser och ett arbete för att hitta fler typer av platser har
inletts.
○ Svalt intresse från näringslivet angående samarbete runt World Social Work
Day samt sommarjobbsmingel. Beslutades på programrådet att pausa
minglet.
■ Beror på ekonomiska förutsättningar i kommunerna då många
arbetsplatser kämpar med nedskärningar och anställer via
praktikplatser.
○ I och med ovanstående är inte heller fler platser på programmet lika aktuellt
som tidigare.
● Grön Sektion
○ Nella inte närvarande
● Info och PR

○ Mötesprotokoll ska skickas till Thilda så att hon kan lägga upp det på
hemsidan så snart de är justerade
○ Dela info. om att ta igen kurs på socionomsektionens hemsida
■ Linnea ber Marie om mer information först
● Kassör
○ Har inte fått tillträde till kontot än
■ Matilda jobbar på så mycket hon kan
○ Äskningar inskickade
● Rapport SoCeR
○ Bra idé med ovve-fix. Kan inte lova att vara på plats
■ Terminsöverskridande? Äldre terminer möter nya studenter?
○ Önskar att Styrelsen ska marknadsföra mer vad SoCeR gör
○ Har mycket att styra med
● Rapport Societeten
○ Fullmakt för övertagandet av Societeten måste bli färdig
■ Firmatecknare och konto
11.

Aktuellt
● Den hållbara socionomen
○ 30 september: Picknick. Eftermiddag/kväll
○ Styrelsen ses och bakar hos Yara den 29/11 kl 16:00
○ Ska marknadsföras nu i veckan
● Nytt medlemsmöte
○ 25 September
○ Styrelsen nominerar Zahra Abdullahi till vice UB
● Update – projektgrupper
○ Instagram ej igång
○ Stödstrumpan är igång
○ Socionomdagen igång

○ SU-projekt igång
○ Behöver en grupp för gyckel
■ Punkt till nästa möte
● Hoodies
○ Yara ska kontakta Evelina och Chirgwin angående programhoodies
■ Finns en färdig idé som bara ska tryckas
12.

Ta med till Marie
● Snack om T7 och reflektionstid med T2?
○ De uppskattar att deras röster blev hörda och att en förändring skedde

13.

Sammanfattning av beslut angående p.8-12.
● Inga beslut tagna

14.

Övrigt
● Fikabakande för medlemmarna
○ 29 september kl 16:00 i Yaras kök
● Frågeformulär
○ Finns ute att fyllas i på styrelsens egna facebookgrupp
Övriga frågor
● Göra något tillsammans efter första styrelsemötet efter att ny UB blivit tillsatt

15.

Mötets avslutande

