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Styrelsemöte (2019-10-15) 
 

Närvarande: Anna Fält, Hanna Tingstål, Joel Olofsson, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson, 

Nella Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Simon Rodén, Rasmus Classén, Thilda Sohl, Zahra  

 

 

Frånvarande: Simon Rodén, Yara Waked, Josefin Linder 

 

1. Mötets öppnande 

Joel Olofsson öppnar mötet kl. 17.24 

 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Joel Olofsson till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 

• Att välja Matilda Pettersson till mötessekreterare. 

 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 

• Att  välja Linnea Strömberg till justerare. 

   

 

5. Mötesstruktur 

 

 

6. Föregående protokoll 

 

 

7. Avklarat  

• Socionomdagen 

o Styrelsen är överlag mycket nöjda med dagen. 

o Intressanta föreläsningar. 

o Göra det tydligare när föreläsningarna börjar så att fler deltar. 

o En del terminer hade schemalagda moment under Socionomdagen, detta 

bör vi ta upp med Marie. 

• Möte med SoCeR 

o Både SoCeR och Styrelsen är nöjda med mötet. 

o Förslag att hålla stormöte några gånger per år. Tas upp igen nästa 

styrelsemöte. 
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8. Postspecifikt 

• VFU 

o Ej närvarande 

• Näringsliv och internationalisering 

o Ej närvarande 

• AMO 

o Att vara utställare på Socionomdagen var bra, fick synas och fick in lite 

synpunkter. 

o Kommer att kunna gå utbildningen som missades. 

• UB 

o Utbildningsveckan är igång just nu.  

▪ Evenemangen skulle behöva delas på våra sociala medier.  

▪ Pågår lite olika tävlingar under veckan. 

• Grön Sektion 

o Inget att  

• Info och PR 

• Kassör 

o Har fått tillgång till banken 

o SoCeR och Societeten har fått sina äskningar 

o Fakturan för examenskommitténs sittning är betald. 

• SoCeR 

o Hade sin första fest som de är mycket nöjda med. 

• Societeten 

o Ska börja planera inför Nolle-P nr 2.  

▪ Vill Styrelsen hålla i en aktivitet? Problemet är att Styrelsen 2019 

har avgått och Styrelsen 2020 har gått på.  

 

 

9. Aktuellt 

• Den hållbara socionomen 

o Nästa moment är Poddcirkeln. 

o Linnéa Strömberg vill även hålla i en skrivverkstad. 

• Möte med Marie 

o Förslagsvis 29/10 eller 12/11 kl. 15.00. 

• Presentationer 21/10 

o Viktigt att beskriva varje post, vad det innebär och hur mycket tid det tar. 

o Styrelsen köper in fika till mötet. 

 

Styrelsen beslutade 

• Att Thilda Sohl skapar ett evenemang för Info-kvällen 
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10. Att ta med till Marie 

• Utvärdering av Socionomdagen 

 

 

11. Sammanfattning av beslut angående 7-12 

Styrelsen beslutade 

• Att Thilda Sohl skapar ett evenemang för Info-kvällen 

 

 

12. Övrigt 

• Gyckel 

o Thilda Sohl har kommit på en gyckel-idé. 

▪ Det kräver fyra deltagare. 

▪ ”Dystopin utan Socionomsektionens Styrelse”. 

▪ De som är intresserade ska höra av sig till Thilda Sohl  innan 16/10 

kl 17.00. 

 

 

13. Mötets avslutande  

Joel Olofsson avslutar mötet kl. 18.25 

 

 

 


