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Styrelsemöte 13/1-20 
 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, 
Emily Wooten, Hanna Tingstål. 
 
Frånvarande: -  
 

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 
3. Mötets öppnande 

a. Simon öppnar mötet kl. 17:26 
4. Val av mötesordförande 

a. Mötet beslutade att välja Simon Berg som mötesordförande. 
5.  Val av mötessekreterare 

a. Mötet beslutade att välja Joel Olofsson som mötessekreterare. 
6. Val av justerare 

a. Mötet beslutade att välja Rasmus Classén till justerare för mötet. 
7.  Föregående protokoll 
8. Aktuellt: 

a. Ordförande 
i. Simon har kontaktat SSR 

ii. Marie har kontaktats kring hur programmet kan annonsera om 
sommarjobb. 

iii. Simon har pratat med Linnea Strömberg kring huruvida hon vill söka 
styrelsen ytterligare ett år.  

b. Vice ordförande 
c. Kassör 

i. Har inte haft sin överlämning. 
d. Grön Sektion 

i. Har inte haft sin överlämning. 
e. Sekreterare 

i. Har inte haft sin överlämning. 
f. VFU 
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i. Inte fått tag i föregångare kring testamente och överlämning. 

g. AMO 
i. Ska på AMO-möte nästa vecka. 

ii. Inte satt sig in helt än. 
h. Aktivitetsansvarig 

i. Gjort en aktivitetsmail. 
ii. I ett möte efter NolleP är det bra att vi har en aktivitetspunkt där vi 

diskuterar vad vi vill göra, bl.a “syjunta”. 
i. Info & PR 

i. Har tagit bort alla bilder på hemsidan och namn för varje post. 
ii. Kan vara bra att vi lägger upp “promoting” för våra utskott när de 

arrangerar evenemang. 
iii. Vi kommer ska ett mötet där vi diskuterar hur vår mediaprofil ska se 

ut. 
j. UB 

i. Har mailat Marie två gånger för att söka kontakt. 
ii. Väntar tills efter NolleP i klassgrupperna för att presentera sig. 

k. Societeten 
i. Inget att rapportera. 

l. SoCeR 
i. Har haft marknadsföringsmöte kring Vårkravallen.  

9. Att göra: 
a. ”Välkommen Nollan” 

i. Styrelsen ska lägga ut ett inlägg för att hälsa de nya studenterna 
välkommna på sociala medier. Emily är ansvarig.  

b. Nolle-P 
i. Styrelsen ska ha overall och styrelsehoodie på sig. 

c. Gå igenom PP-presentation 
d. Kontaktuppgifter och nödnummer 

i. Alla ska lägga in sina kontaktuppgifter i det dokument som skapats för 
detta i driven. 

10. Beslut och ansvarsfördelning: 
a. Jobbannonser på socionomforum 
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i. Mötet röstade kring om arbetsgivare kan höra av sig för att vi ska lägga 

ut jobbannonser. Mötet beslutade att arbetsgivare kan höra av sig för 
publicering av jobbannonser .på socionomforum. 

b. Rösta in ny profilbild för FB 
i. Mötet beslutade att vi byter profilbild på Facebook till det förslag som 

Emily tagit fram. 
11. Avklarat: 

a. Överlämning 
i. Alla har haft sina överlämning förutom Lovisa och Joel. 

b. Kontakt med SSR 
i. Simon har kontaktat SSR kring att en ny styrelse tillsatts. 

12. Övrigt: 
a. Kaffe, filter och muggar 

i. Under föregående möte diskuterade vi kring om vi ska köpa in en 
kaffebryggare. I kopparhammaren finns en kaffebryggare som vi kan 
använda om vi håller oss till att ha möten där. Då plastmuggar inte är 
en hållbar lösning miljömässigt, sa vi att styrelseledamöterna får ta 
med egna koppar. Fikaansvariga får ta med kaffe och kaffefilter. 

b. Utbildning med SSR 
i. Vi har fått kontakt med en kontaktperson hos SSR. De erbjuder en 

utbildning för styrelsen kring hur en styrelse fungerar. Mötet beslutade 
att de vill delta i detta och att Simon har ansvar att ta kontakt med dem 
för att boka in en tid. 

c. Program-hoodie 
i. Daniel Chirgwin som designade den första programhoodien som 

tidigare styrelser röstat igenom att trycka upp och sälja till 
socionomstudenter, vill göra en ny design. Styrelsen ger Daniel i 
uppdrag att utforma ett nytt förslag på programhoodie för styrelse att 
rösta igenom. Styrelsen ger Daniel restriktionen att grundfärgen ska 
vara svart på hoodien och som önskemål att färgerna brandgul, vit 
och/eller orange används. 

d. Team-building 
i. Styrelsen har teambuilding den 13 februari med preliminär plats 

Biljardbaren. 
e. Nästa mötestid 
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i. Måndag den 27 januari 15:30. 

f. Övriga frågor 
i. Tygpåsar 

1. Rasmus kom med förslag att vi kan trycka upp väskor eller 
tygpåsar med samma tryck som på hoodien som ska skapas. Vi 
återkommer till detta vid ett senare tillfälle. 

13. Mötets avslutade 
- Simon avslutar mötet kl. 18:59 

 
 
 
 
 


