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Styrelsemöte (2019-11-12)
Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Linnea Strömberg, Matilda Pettersson, Nella
Sarawaran, Saskia Weiss Jendesten, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked, Hanna Tingstål,
Zahra Abdullahi, Rasmus Classén

Frånvarande: Josefin Linder
1. Mötets öppnande
Yara Waked öppnar mötet kl. 17.17
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 Simon Rodén till justerare.

5. Mötesstruktur

6. Föregående protokoll

7. Avklarat
• Marie-möte
o Sista mötet vi kommer ha som Styrelsen 2019.
• Valberedning
o Thilda Rönnqvist och Emma Danielsson är valberedning, Evelina Rimvid
kommer eventuellt att ingå också.
o 22 november stänger ansökningen
• Sektionsutbildningen
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8. Postspecifikt
• VFU
o Har inget att ta upp.
• Näringsliv och internationalisering
o Ej närvarande.
• AMO
o Har inte haft AMO-råd ännu, händer inte så mycket.
o Har börjat fixa med testamentet.
• UB
o Zahra Abdullahi var på StuFF-möte.
▪ Pratade om Evaluate och att kursansvarige borde gå igenom detta
med vardera klass.
▪ Ny riktlinje kring tentor. Studenter kan inte längre komma
oanmälda till tentor som skrivs via dator i sal. LiU vill ha samma
riktlinjer för alla tentor men detta har inte gått igenom ännu.
▪ Pratar om att införa en UB-utbildning.
o Linnéa Strömberg har varit på lärarmöte
▪ Finns frågor kring om samarbete får ske under tentor eller inte. En
del lärare tycker att det är bra och andra tycker inte det.
▪ Oklart vilket mål man har med tentor. En del anser att det är ett
lärotillfälle och en del anser att det är en kontroll över att
lärandemålen uppfylls.
▪ Lärarna diskuterar hur man ska få studenter att läsa mer.
• Grön Sektion
o Har inget att ta upp.
• Info och PR
o Instagram-inlägg om posterna.
o Behöver trycka mer på del två i ”Den hållbara socionomen”.
▪ Behöver lite hjälp i hur man ska marknadsföra detta.
o Behöver trycka mer på rekryteringen.
▪ Korta filmklipp om olika teman (t.ex. ”det bästa med styrelsen”,
”vad har ni lärt er”, ”det bästa med posten”), varje person kan
skicka detta till Thilda.
• Kassör
o Styrelsen har fått in 48 000 kr från ISV.
o Vad ska vi göra?
▪ Återanvändningsbara sorteringspåsar som kan användas när man
har aktiviteter, kan delas mellan Styrelsen och utskotten.
▪ Satsa på kick-off.
▪ Personalvård – aktivitet?
▪ Nya styrelsekläder.
▪ Tygpåsar/ryggsäckar för programmet.
▪ Låta examenskommittén äska mer pengar?

2019-11-12
•

•

SoCeR
o Hade ovve-invigningen i helgen. SoCeR är mycket nöjda med dagen.
o Planerar Nolle-P 2.
o Planerar inför vårfesten med Lärsex.
Societeten
o Undrar hur det går med avtalet med SSR. Ska återkomma kring detta.
o Planerar Nolle-P 2.

9. Aktuellt
• Den hållbara socionomen – evenemang för del 2 är ute
o Utskotten får gärna delta.
o Dela inlägget i olika grupper.
o K22 är bokad för denna aktivitet.
o Tid för uppsamling är 16.15, aktivitet startar 17.15.
• Återkoppling – nya postförslaget
o Postförslaget är: Aktivitetsansvarig.
• Testamenten – fortsättning
o Viktigt att börja skriva på testamentena nu.
o Dessa ska vara klara innan årsmötet.
• Extra testamenten
o Ska vi göra ett testamente från vårt verksamhetsår?
▪ Årshjul, utvärderingar osv.
▪ Ska vi ha en muntlig överlämning istället för en skriftlig?
▪ Workshopdag?
o Testamente för vissa projektgrupper, exempelvis SU-projekt eller
Socionomdagen-gruppen.
• Musikhjälpen
o Börjar 10 december, temat är ”Sex är inte ett vapen”.
o Vill vi skapa en Socionombössa? I så fall kan Linnéa starta bössan.
o Vill vi skänka en summa själva?
• Gyckel examenssittning
o Styrelsen har inbjudan att gyckla på examenssittningen.
o Sittningen äger rum 10 januari.
Styrelsen beslutade
• Att
• Att
• Att
• Att

tillföra ännu en post till Styrelsen 2020 – aktivitetsansvarig.
skapa en bössa för Socionomsektionen.
skänka 1000 kr till musikhjälpen i Styrelsens namn.
inte gyckla på Examenssittningen.

10. Sammanfattning av beslut angående 7-12
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Styrelsen beslutade
• Att
• Att
• Att
• Att

tillföra ännu en post till Styrelsen 2020 – aktivitetsansvarig.
skapa en bössa för Socionomsektionen.
skänka 1000 kr till musikhjälpen i Styrelsens namn.
inte gyckla på Examenssittningen.

11. Övrigt
• Kick-off nya styrelsen
o Aktivitet?
▪ Bowling? Lasergame? Ceremoni?
o Om detta ska bli av måste vi ha en liten projektgrupp som drar i det hela.
o Ska tänka över detta till när vi vet hur mycket resurser vi har.
• Övriga frågor
12. Mötets avslutande
Yara Waked avslutar mötet kl. 19.00

