Styrelsemöte 10/2-20
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén,
Emily Wooten, Hanna Tingstål, Linnéa Strömberg.
Frånvarande: 1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötets öppnande
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 15:28
4. Val av mötesordförande
a. Mötet valde att välja Simon Berg som ordförande för mötet.
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet valde att välja Joel Olofsson till mötessekreterare.
6. Val av mötesjusterare
a. Mötet valde att välja Therese Blixt till mötesjusterare
7. Adjungeringar med yrkande och yttrande
a. Mötet valde att adjungera in Linnea Strömberg till mötet med yrkande och
yttranderätt.
8. Föregående protokoll
9. Aktuellt
a. Ordförande/vice-ordförande
i.

Har uppdaterat Nordea med information kring vilka som är
firmatecknare.

b. Kassör
i.

Har varit i kontakt med Nordea.

ii.

Har kollat igenom budgeten.

iii.

Kassören redovisar budgeten för verksamhetsåret

1. Mötet diskuterade kring om mer pengar ska läggas på World
Social Work-day
c. Grön sektion
d. Näringslivsansvarig
i.

Kommer inte ha en överlämning från föregångare.

e. Internationaliseringsansvarig
i.

Har kontaktat Vision, SSR och Ica Strömmen. Ica kommer sponsra
med ett presentkort på 300 kr till evenemanget. Vision vill sponsra om
de kan delta på eventet. SSR svarade att sponsrar gärna men vill ha
förslag från oss. Linnea jobbar vidare med att försöka värva båda
fackförbunden till att närvara.

ii.

Har bokat Trappan för eventet.

f. Sekreterare
g. VFU
h. AMO
i.

Har varit på AMO-råd förra veckan.

ii.

Har inte möjlighet att delta på AMO-utbildningen.

iii.

AMO-veckan v. 9.

i. Aktivitetsansvarig
i.

Se över årets aktiviteter
1. Emily har sett över alla terminers scheman för att hitta förslag
på när vi kan ha aktiviteter den närliggande tiden.
a. 27/2 Syjunta med efterföljande pub (iklädda ovvar)
i.

Lovisa och Emily tar ansvar för planering

ii.

Therese bokar Färgeriet

iii.

Rasmus ansvarar för tyger

b. Gyckel på Baklängesgasquen
c. World Social Work-day
d. Dela ut kaffe vid tentor
i.

Termin 6, 6/3

ii.

Termin 2, 27/3

iii.

Termin 2, 20/5

iv.

Termin 3, [någon gång i mars]

e. Pluggstugor innan tentor
f. CSN-frukostar
i.

24/2

ii.

25/3

iii.

24/4

iv.

25/5

g. Prideparaden.
j. Info & PR
i.

Alla bilder är upp nu.

ii.

Har fixat med en roll-up för styrelsen att ha på event.

k. UB
i.

Har haft UB-möte där följande diskuterades
1. Evalueate från förgående kurs ska diskuteras under
kursintroduktionen. Det kommer att tas vidare från StuFF till
de programansvariga.
2. Finns en önskan om att programmen tydligare presenterar vad
som är plagiat och inte samt hur UrKund fungerar.
3. Någon typ av återkoppling ska ges till studenter efter
tentamen.
4. Möjligheten att komma oanmäld till salstentamen kommer att
försvinna Systemet har vissa begränsningar som gör att
studenter måste vara inlagda i systemet cirka 24 timmar innan
examinationen och därför kan inte studenter komma oanmälda.
5. Kostnaden för tomma platser vid salstentamen ligger på 2-3
miljoner. Bra att avanmäla sig om en inte ska gå skriva en
salstentamen.

ii.

Har även haft lärarmöte där följande lyftes

1. Finns en tanke om att införa en möjlighet för studenter att
skugga en VFU-student.
2. Ambitionsnivån på seminarium beror på hur studenter
engagerar sig på seminarium. Både studenternas och lärarnas
ansvar.
3. Finns en efterfrågan på vissa ämnen som utbildningen inte
behandlar. Dessa ämne kan lyftas under exempelvis workshops
eller gästföreläsningar.
4. Viktigt att studenter svarar på Evaliuate för att få åsikter hörda.
5. Invigning av IKOS sker den 27 mars.
l. Societeten
i.

Har valt ut sina efterträdare och har sin utvalningscermoni denna
veckan.

m. SoCeR
i.

Har valt ut sina efterträdare och har sin utvalningsceremoni denna
veckan.

10. Att göra
a. Kolla över och se över avtal och överenskommelser oss sinsemellan.
i.

Hinner inte mötet diskutera på grund av tidsbrist.

b. Nominera folk till styrelsen.
i.

Simon har Emily har pratat med två nya studenter som kan vilja vara
med i styrelsen. Vi avvaktar med att erbjuda en plats i styrelsen till
dessa tills sett om det finns andra intresserade.

c. Gyckel till Baklängesgasquen.
i.

Vi får gyckla för SoCeR

ii.

Joel och Rasmus ansvarar för en idé till nästa möte

d. Presentera oss.
i.

Hinner inte mötet diskutera på grund av tidsbrist.

11. Beslut och ansvarsfördelning
a. Socionomhoodie

i.

Hinner inte mötet diskutera på grund av tidsbrist. Daniel Chirgwin har
skapat förslag.

12. Avklarat
a. Kick-Off
i.

Alla hade jättekul!

13. Övrigt
a. Stående mötesdag
i.

Mötet beslutade att stående mötesdag för styrelsen är Tisdagar 17:15.

b. Hur ska styrelsen synas utåt?
i.

Vi kommer ha ett tema på nästa möte kring hur vi ska synas utåt och
reklamföra oss.

c. Teambuilding 13/2
i.

Vi samlas på Biljardbaren för att umgås lite med varandra.

14. Beslut som tagits av mötet
15. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 17:00

