2019-10-29

Styrelsemöte (2019-10-29)
Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Matilda Pettersson, Nella Sarawaran, Rasmus Classén,
Saskia Weiss Jendesten, Thilda Sohl, Yara Waked

Frånvarande: Josefin Linder, Linnea Strömberg, Hanna Tingstål, Simon Rodén
1. Mötets öppnande
Joel Olofsson öppnar mötet kl. 17.30
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
• Att
välja Joel Oloffson 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
• Presentation inför rekrytering
o Överlag bra.
o Missade att ta upp hur verksamhetsåret ser ut, kan kompletteras via sociala
medier.
o Önskade mer planeringstid inför presentationerna för att samordna gruppen
i vilken information som skulle delges.
8. Postspecifikt
• VFU
o Ej närvarande
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Näringsliv och internationalisering
o Ej närvarande
AMO
o Inget att ta upp.
UB
o Ej närvarande
Grön Sektion
o Inget att ta upp.
Info och PR
o
Kassör
o Betalat in fakturor för mackor/kaffe på Socionomdagen.
o Betalat Societeten för färgen till märkesbacken.
SoCeR
o Planerar inför ovveinvigningen, socionomsittningen och fester/sittningar
för Nolle-P VT.
Societeten
o Socionomdagen var bra.
o Svårt att få ihop större möten med Styrelsen och utskotten.
o Om Styrelsen ska vara med på Nolle-P VT så kan man få vara med i
aktivitet (eventuellt campusvandringen) som Societeten håller i.
o Jobbar vidare med Nolle-P VT.

9. Aktuellt
• Den hållbara socionomen 18/11
o Linnéa håller i nästa del.
o Tema: andrahandstraumatisering.
o Ska börja marknadsföras den 4 november.
• Utvärderingsenkät Socionomdagen
o Enkäten lades ut på sociala medier igår.
• Förslag: Ny post nästa år
o Aktivitetsansvarig – frukost, gyckel, syjuntor osv. Skulle kunna underlätta
för Styrelsens arbete så att dessa saker blir genomförda.
o Oro finns att det blir väldigt mycket för personen som har denna post. För
att förhindra detta kan man begränsa antalet aktiviteter som den
aktivitetsansvarige ska ha ansvar över.
o Likheten mellan ledamot och denna nya post, skulle de typ inte ha samma
uppdrag? Skillnaden är att ledamoten finns till för att stötta upp andras
poster medan en aktivitetsansvarig har ett eget ansvar att genomföra sitt
uppdrag.
o Skulle vara möjligt att rösta in denna post redan till nästa verksamhetsår.
o Saskia Weiss Jendesten ska höra med NLSEK om hur deras
aktivitetsansvarige jobbar.

2019-10-29

•

•

•

o Fundera över detta till nästa möte.
Valberedning och rekrytering
o Ska skicka ut och fråga fler personer om de kan tänka sig medverka i
valberedningen.
o Evenemang på sociala medier ska skapas snarast.
o Postbeskrivning för vardera post ska skickas till Thilda Sohl så att vi kan
marknadsföra. Deadline är torsdag den 31 oktober.
Testamente – check och utformning
o Styrelsemedlemmarna bör läsa igenom och uppdatera testamentena innan
nästa Styrelse tillsätts.
o Under den närmsta tiden bör styrelsemedlemmarna läsa igenom sina
testamenten för att se att allas obligatoriska postuppdrag har genomförts.
Gyckel Socionomsittningen
o Gyckel-inspelningen skjuts upp till måndagen 4 november.

10. Att ta med till Marie
• Styrelsen har börjat rekrytera medlemmar till nya Styrelsen.
11. Sammanfattning av beslut angående 7-12

12. Övrigt
• Möte med Marie 12/11
o Återkommer med tid.
• Övriga frågor
o Sy-stuga?
▪ Blir för mycket att styra med just nu.
o Hur går det med hoodies?
▪ Läggs på is och läggs över till nästa verksamhetsår.

13. Mötets avslutande
Joel Olofsson avslutar mötet kl. 18.43.

