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Styrelsemöte (2019-10-01) 
 

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

Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Thilda Sohl, Yara Waked, Zahra Abdullahi 

 

 

Frånvarande: Linnea Strömberg, 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  

• Fikabakande för medlemmarna 

o Resultatet blev bra och fikat blev uppskattat. 

• Picknicken 

o Bra och mysigt initiativ. 

o Bra att utskotten kom, men det är fortfarande en utmaning att få med 

andra medlemmar. 

• Medlemsmöte 

o Fick nytt tillskott i Styrelsen: Välkommen Zahra Abdullahi, vice UB! 

• INSEKT 

o Genomgång om hur det går för alla sektioner. 
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o Diskuterade hotet mot LiU som kom under Nolle-P, 

hur fungerar krishanteringen? 

o Sektionsavtal ska skrivas under av AMO, UB, ordförande och StuFF. 

o Sektionsutbildning äger rum 7 november, kl 17:15 – 19:30. Det är 

obligatoriskt att delta och mer information om plats kommer. 

o Det är obligatoriskt att delta på de olika utbildningarna som erbjuds 

varje termin, t.ex. sektionsutbildning, UB, AMO, Grön Sektion osv.  

 

8. Postspecifikt 

• VFU 

o Ej närvarande 

• Näringsliv och internationalisering 

o Se punkt om Socionomdagen. 

• AMO 

o Ska delta i AMO-råd under denna vecka. 

• UB 

o Utbildningsveckan kommer äga rum under 14-18 oktober där Zahra och 

Linnéa kommer att närvara tillsammans med de andra UB. Under veckan 

kommer olika utmaningar äga rum, t.ex. ”kaffe för en åsikt”. 

o Spärren att man bara kan studera 45 högskolepoäng per termin har tagits 

bort. 

• Grön Sektion 

o Inget att delge. 

• Info och PR 

o Inget att delge. 

• Kassör 

o Har fortfarande inte fått tillgång till banken. 

• SoCeR 

o Håller i sin första fest 12 oktober. 

• Societeten 

o Har bokat in infokväll 21 oktober kl 17:15. Återkommer med information 

om lokal. 

 

 

9. Aktuellt 

• Den hållbara socionomen 

o Nästa evenemang är en podcirkel som Linnéa Strömberg har huvudansvar 

över. 

• Socionomdagen 

o Hålls 10 oktober. 

o UB och AMO ska stå som utställare. 

o Styrelsen ska hjälpas åt att dekorera dagen innan, Josefin Linder 

återkommer med tid. 
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o Styrelsen ska ha tröjorna på sig under dagen. 

o All planering ligger uppe som dokument på Drive. 

• Update – projektgrupper 

o Det programgemensamma Instagramkontot ligger på is och kommer 

troligtvis inte hinna startas upp under detta verksamhetsår.  

o Stödstrumpan går bra. Vi har hittills fått in 33 svar och blanketter kommer 

även finnas tillgängliga på Socionomdagen. Vinnaren annonseras i slutet 

av Socionomdagen. 

o Gyckelgrupp inför Socionomsittningen – ska vi göra gyckel? Thilda Sohl 

ska fundera på saken någon dag och återkommer om hon vill ta på sig 

ansvaret. 

• Möte med utskott 

o Hanna Tingstål ska höra med SoCeR hur de vill att mötet ska genomföras 

och när. 

 

 

10. Att ta med till Marie 

 

 

11. Sammanfattning av beslut angående 7-12 

 

 

12. Övrigt 

• Delegeringsmöjligheter 

o Styrelsemedlemmarna måste bli bättre på delegation. 

• Hoodies 

o Yara Waked ska ha möte med Evelina Rimvid och Daniel Chirgwin 

angående detta. 

• Utvärdering 

o Fler av styrelsemedlemmarna måste svara på utvärderingen för 

vårterminens arbete. 

• Övriga frågor 

o Inga fler styrelsemöten kommer hållas på Trappan då mötena oftast ligger 

utanför Trappans öppettider. 

 

13. Mötets avslutande  

Yara Waked avslutar mötet kl. 19:07 

 

 

 


