
 

Styrelsemöte 27/1-20 
 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, 

Emily Wooten, Hanna Tingstål, Linnéa Strömberg. 

 
Frånvarande: -  

 

1. Måenderunda 

2. Godkännande av föredragningslista 

- Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

3. Mötet öppnas 

- Simon Berg öppnade mötet kl. 15:39 

4. Val av mötesordförande 

- Mötet beslutade att välja Simon Berg till mötesordförande. 

5. Val av mötessekreterare 

- Mötet beslutade att välja Joel Olofsson till mötessekreterare. 

6. Val av justerare 

- Mötet beslutade att välja Emily Wootten till mötesjusterare. 

7. Adjungera med yrkande och yttranderätt 

- Mötet valde att adjungera in Linnéa Strömberg för yrkande och yttranderätt. 

8. Föregående protokoll 

9. Aktuellt 

a. Ordförande/vice-ordförande 

- Spikat datum för styrelseutbildning den 14 Februari kl. 14-18 

b. Kassör 

- Har haft sin överlämning. 
- Får alla dokument i början av Februari. 
- Vill redovisa budgetförslaget nästkommande möte. 

c. Grön sektion 

- Har haft överlämning 
- Ska påbörja miljöplan 



 

d. Näringslivsansvarig 

- Ska ha överlämning denna vecka 
- Påbörjat sitt arbete denna vecka. 

e. Internationaliseringsansvarig 

f. Sekreterare 

g. VFU 

- Har haft överlämning 
- Kontaktat VFU-lärare 

h. AMO 

- Ska på AMO-möte denna torsdag och fått kontakt med andra AMOs 
- AMO-veckan är på planeringsstadiet 

i. Aktivitetsansvarig 

- Vill skapa en plan för aktiviteterna som ska genomföras under året. Har gjort 
ett årshjul för aktiviteterna. 

j. Info & PR 

- Lagt ut protokollen på hemsidan. 
- Behöver boka om fototillfället för styrelsen. 

k. UB 

- Har haft fortsatt kontakt med Marie kring att presentera sig för programmets 
olika terminer. 

l. Societeten 

- Har genomfört vårens NolleP och har precis öppnat rekryteringen. 
- Har tyvärr haft ett avhopp. 

m. SoCeR 

- Har varit med och genomfört NolleP, 
- Ska ha ett måendemöte inför Vårkravallen 
- Har börjat med rekryteringen 
- Kommer ha ovveinvigning den 22 Februari 

10. Att göra 

a. Annonsera sommarjobb 

- Boendestöd vill att vi annonserar möjligheten att sommarjobba hos dem. 
Simon och Emily fixar inlägg på socionomforum.  

b. Hälsa på alla klasser 

- Mötet diskuterade vilka datum styrelsen kan komma för att presentera sig. 
- T2 Måndag 10/2, 09:45 



 

- T3: Måndag 3/2, 11:30 
- T4 Onsdag 5/2, 11:35 
- T6 Måndag 10/2, 10:15 

c. Fotas 

- Det datumet som vi ska fotas som tidigare beslutats om fungerar inte. Mötet 
beslutade att vi tar individuella bilder Tisdag 28/1 kl 10:00 och Fredag 31/1 kl. 
11:00. Gemensam bild tar vi i samband med ett kommande möte. 

d. Styrelseutbildning med SSR 

- 14 februari kl. 14:00 i KO122 

e. Kick-off 

- Evenemang har kommit upp på Facebook från förra styrelsen. Vi skapar en 
FB-grupp som planerar gyckel och utstyrsel. 

11. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Beslut om styrelse t-shirts 

- Mötet beslutade att vi beställer en t-shirt var med tryck. 
- Lovisa kollar upp alternativ för t-shirts till nästa möte hos Jakobs och HM. 

b. Beslut om personliga hoodies till styrelsen 

- Mötet beslutade att styrelsen beställer in personliga hoodies med tryckt namn 
och post.  

- Lovisa kollar upp alternativ. 

c. World social work day 

- Vi skapar en projektgrupp för arbetet inför WSWD. Linnéa, Emily, Therese 
och Joel utgör denna grupp. 

12. Avklarat 

a. Nolle-P 

- Ännu en mottagning har genomförts. Styrelsen syntes en del och styrelsens 
aktivitet under campusvandringen var uppskattad. 

13. Övrigt 

a. Förslag till att synas mer 

- Simon har en idé att vi bjuder på kaffe inför saltentamen. Ledamöterna får i 
uppdrag att fundera på detta hemma till nästa möte. 

b. SoCeR undrar 

- SoCeR undrar om styrelsen kan köper in en overall i varje storlek som de nya 
studenterna kan prova innan de köper egna så inte SoCeR behöver låna ut sina. 
Lovisa kollar upp om budget tillåter detta. 



 

c. Rekrytera in fler 

- De poster som saknas är vice-AMO, vice-UB och AMO. Vi vill helst hitta en 
AMO först. Rasmus och Emily kommer lägga ut inlägg i klassgrupperna för 
att informera att vi söker personer. Simon och Therese hör med StuFF om hur 
vi kan gå tillväga för att informera hur vi ska informera om att vi söker utan att 
vi tvingas skapa valberedning. 

d. Emilys årshjul kring aktiviteter 

- Emily presenterade ett preliminärt schema för vilka aktiviteter som vi ska 
genomföra under året. 

14. Beslut som tagits 

- Joel läste upp de beslut som tagits av mötet. 

15. Mötet avslutas 

- Simon avslutade mötet kl. 17:31 

 


