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Styrelsemöte 18/2-20
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén,
Emily Wootten, Cherry Danielsson, Linnéa Strömberg.

Frånvarande: Hanna Tingstål, Amanda Balk
1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet
3. Mötets öppnande
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:13
4. Val av mötesordförande
a. Mötet beslutade att välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet beslutade att välja in Joel Olofsson till mötessekreterare
6. Val av justerare
a. Mötet beslutade att välja in Lovisa Wedestig till justerare för mötet
7. Adjungera med yrkande- och yttranderätt
a. Mötet valde att adjungera in Linnea Strömberg till mötet med yrkande och
yttranderätt.
8. Föregående protokoll
9. Aktuellt
a. Ordförande/vice ordförande
i.
Therese har bokat färgeriet för vår syjunta som vi ska anordna
b. Kassör
i.
World Social Work Day kan vi lägga mer pengar på om vi vill, men
det plockas från Socionomdagen.
ii. Vi har pengar till hoodies om vi tar pengar från Socionomdagen och
pengarna som ska till utskotten, då det är där som det lagts på mer
pengar iår.
c. Sekreterare
d. VFU-ansvarig
i.
Har kontaktat de studenter som var utomlands på sin VFU.
e. AMO
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i.

f.

g.

h.

i.
j.
k.

l.

m.
n.

AMO-vecka nästa vecka, så Emily har börjat marknadsföra detta på
våra kanaler.
ii. Ska ha möte med sin KAMO på Torsdag.
Aktivitetsansvarig
i.
Har skrivit rent dokumenten kring våra evenemang.
ii. Therese har mejlat kvinnojouren och BRIS gällande WSWD.
Info & PR
i.
Har designat en roll-up som vi kan använda vid event som Emily vill
att vi röstar igenom att vi ska beställa. Mötet hade synpunkter på
designen, därför röstas roll-upen igenom på nästa möte.
ii. Har designat affisch till WSWD som vi kan sätta upp i skolan.
UB
i.
Socionomprogrammet kommer genomföra sina första salstentamen på
datorn om en månad.
ii. Man kan inte längre komma oanmäld på salstentamen.
iii.
Har UB-möte på Torsdag
Grön sektion
i.
Ska på möte i mars för miljöplanen med de andra i STUFF.
Societeten
i.
Har haft sin outning och är väldigt nöjda
Trälarna
i.
Ska ha sitt första möte med Trälarna imorgon och skapa sig en bild av
arbetet.
SoCeR
i.
Information genom Simon Berg
ii. SoCeR säger att vi får marknadsföra vår syjunta en gång under veckan
för ovveinvigningen om vi marknadsför ovveinvigningen också.
iii.
SoCeR tycker vi borde göra en intresseundersökning bland
socionomstudenter kring programhoodies eller om vi istället ska satsa
på ryggsäckar.
RÅ-SoCeR
i.
Inte närvarande
Internationalisering
i.
Har träffats i arbetsgruppen kring WSWD
1. Vill bjuda in kommunen, familjehemsenheten och
frivilligorganisationer för att studenterna ska kunna knyta
relationer.
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2. Har inte bestämt vart vi ska beställa maten ifrån då vi gärna vill
stötta kårhuset Trappan, men dessa har inte kollektivavtal vilket
är ett krav från SSR. Linnea ska höra av sig om de kan göra ett
undantag.
3. Mötet beslutade att ta in Alexandra Brixemar som föreläsare
under World Social Work Day och betala 3 000 kr + moms
samt resekostnader i ersättning och således gå över summan
som är budgeterad för dagen.
10. Att göra
a. Nomineringar
i.
Simon har en person att nominera till AMO-posten. Hon kommer
kallas till intervju.
ii. Rasmus har en person han tänker kan vara bra för posten vice UB som
han kommer kontakta kring det innan nästa möte.
b. Hur vill vi synas utåt/ re-branding
i.
Generella tankar
1. Vi ska vara mer privata på insta-stories och mer seriösa på
Facebook.
2. Vi måste visa att vi har roligt ihop för våra följare, men inte
visa oss fulla.
3. Gäller att visa stor mångfald, både mötesbilder men också när
vi är ute.
4. Inte visa oss för stängda, exkluderande mot andra att umgås
med oss.
5. När man har postspecifika möten kan man skicka bilder till
info/pr som hon kan lägga ut för att visa många aspekter av vårt
arbete.
6. Flödet är mer officiellt och stories är mer roliga saker.
c. T-shirts och hoodies till styrelsen
i.
Lovisa har varit på Jacobs och fått förslag. Hoodien kommer kosta ca
529 kr/st och t-shirtsen ca 239 kr/st. Hoodiesarna har vi rum i vår
budget för och t-shirts kommer vi äska från programledningen för.
Äskningen skrivs av Lovisa som hon presenterar nästa möte.
d. Gyckel till baklängesgasquen
i.
Vi har spikat ett därtill som är gummihatt men baklänges.
ii. Huvudgyckel blir Masterchef och vi ska fråga om Marie vill vara med
som “domare”. Rasmus fixar ett manus.
11. Beslut och ansvarsfördelning
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a. Hoodiedesign
i.
Designerna som skapats av Daniel Chirgwin presenterades under
mötet. Då det fanns många meningsskiljaktigheter bestämde mötet att
skjuta upp beslutet tills vi helt bestämt oss kring om vi ska beställa
hoodies eller väskor. Detta då SoCeR ansåg att vi skulle göra en
undersökning om vad studenterna egentligen vill ha innan vi
bestämmer.
12. Avklarat
a. Capsulam-omröstning
i.
25 av 53 har röstat för att Linnea Strömberg skulle röstas in i Styrelsen
2020.
b. Team-building
i.
Inte avklarat. Det anses i gruppen som bättre att vänta med att boka in
en ny tid för teambuilding när alla är med i Styrelsen.
c. Utbildning med SSR
i.
Överlag goda erfarenheter av utbildningen.
ii. Under utbildningen diskuterades vilka mål som vi i Styrelsen har och
dessa kommer att belysas vidare framöver, exempelvis på Årsmöten
och på Facebooksidan.
iii.
Kommunikation i gruppen kommer även att lyftas under nästa möte.
iv.
Diskutera vidare inom gruppen kring riktlinjer, stadgar och policies i
Styrelsens arbete.
13. Övrigt
a. Syjunta
i.
Har varit på Ohlssons Tyger för att kolla vad tyger, lim och nålar
kostar. Ett förslag är om vi säljer lim vid aktiviteten. Marknadsföringen
kommer att ske där de som vill delta får ta med lim och tyger själva.
b. Nästa möte
i.
25/2 17:15
14. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:06

