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Styrelsemöte (2019-11-26) 
 
Närvarande: Anna Fält, Joel Olofsson, Josefin Linder, Matilda Pettersson, Saskia Weiss 
Jendesten, Simon Rodén, Thilda Sohl, Yara Waked, Zahra Abdullahi 
 
 
Frånvarande: Linnea Strömberg, Nella Sarawaran, Hanna Tingstål 

1. Mötets öppnande 
Yara Waked öppnar mötet kl. 17.23 

 
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 Joel Olofsson till justerare. 

   
 

5. Mötesstruktur 
 
 

6. Föregående protokoll 
 

 
7. Avklarat  

• Den hållbara socionomen 
o Styrelsen är överlag nöjda med evenemanget, men det var tråkigt att inte 

fler studenter kom. 
 
 

8. Postspecifikt 
• VFU 

o Inget att rapportera 
• Näringsliv och internationalisering 

o Josefin Linder har pratat med StuFF om möjligheten att kunna ha ett förråd 
på campus men de har inte kunnat ge något svar. 

• AMO 
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o Anna Fält har varit på AMO-råd.  
o AMO-råd äger rum igen nästa vecka.  
o AMO har en ny Facebook-sida. Gå gärna in och gilla. 
 

• UB 
o Har fått ett student-ärende. 
o Zahra Abdullahi har varit på student-råd. Diskussionen handlade mest om 

hur man kan stärka grupprocesser inom utbildningen. 
§ En viktig punkt var hur man hanterar kriser/konflikter inom 

arbetsgruppen. 
§ Man pratade om att införa mer lära känna-övningar i början av 

utbildningen. 
• Grön Sektion 

o Ej närvarande 
• Info och PR 

o Fokuserar på rekryteringen av nya styrelsen. 
§ Thilda Sohl önskar att man skickar in korta videor till henne som 

hon kan lägga ut. Videorna ska vara max 30 sekunder långa men 
kan vara kortare än så. 

• Kassör 
o Har betalat tillbaka pengar som folk har lagt ut. 
o Har bokfört alla intäkter/utgifter som kommit hittills. 
o Börjat arbeta med budgeten men vill veta vad Styrelsen hade velat att nästa 

verksamhetsår ska lägga mer pengar på.  
§ Förslag att höja summan för ”övriga medlemsaktiviteter” eftersom 

”aktivitetsansvarig” ska läggas till som post inför nästa 
verksamhetsår. 

• SoCeR 
o Ej närvarande 

• Societeten 
o Rekryteringen är igång och man har börjat hålla i intervjuer. 

 
 

9. Aktuellt 
• Aktivitetsansvarig – återkoppling 

o Saskia Weiss Jendesten ska skriva testamentet. Hon har fått tillgång till 
NLSEK:s testamente för den posten som hon kan utgå från. 

o Förslag att aktivitetsansvarig ska vara ”vice ansvarig” i vissa event som 
andra poster har huvudansvar i, exempelvis Socionomdagen och WSWD. 

o Aktivitetsansvarig kan använda sig av punkten ”övriga 
medlemsaktiviteter” i budgeten.  

• Musikhjälpen 
o Äger rum 9-15 december. 
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o Linnea Strömberg har ordnat så att Socionomsektionen 
har en egen bössa. 

o Thilda Sohl börjar promota bössan 8 december. 
o Förslag att ha olika delmål som ska uppnås där Styrelsen får göra något 

pinsamt eller jobbigt i syfte att peppa studenterna till att skänka pengar. 
Förslag på händelser:  

§ Yara, Matilda och Josefin badar i strömmen. 
§ Flashmob på olika platser. 
§ Saskia äter en lök. 
§ Någon äter jättestark sås. 
§ Joel rakar av allt hår. 
§ Anna rakar en del av sitt hår. 

• Årsmöte 
o Sker 16/12 kl. 17.15. 
o Har ordnat ordförande och sekreterare för mötet. 

• Rekrytering 
o Förlängs med en vecka, stänger onsdagen den 4 december. 

• Nolle-P-aktivitet 
o Behöver två ansvariga för aktivitet under Nolle-P 

§ Josefin Linder och Zahra Abdullahi tar på sig ansvaret. 
 

10. Att ta med till Marie 
 
 

11. Sammanfattning av beslut angående 7-12 
 
 

12. Övrigt 
• Måendemöte 

o Sker 3 december 18.15, Yara Waked lägger ut vad mötet ska innehålla i 
Facebookgruppen. 

• Avslutande AW-aktivitet 
o Sker efter näst sista styrelsemötet (10 december). 
o Förslag att äta något tillsammans och att en del av kostnaden betalas med 

pengar från punkten ”övrig personalvård” i budgeten. 
• Övriga frågor 

o Överlämning 
§ Sker individuellt och man får själv bestämma när överlämningen 

sker så länge det sker innan den 17 januari 2020. 
 
 

13. Mötets avslutande  
Yara Waked avslutar mötet kl. 19.00. 
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