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Styrelsemöte 25/2-20 

 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, 

Emily Wootten, Cherry Danielsson, Linnéa Strömberg, Hanna Tingstål, Amanda Balk. 

 
Frånvarande: - 

 

1. Måenderunda 

2. Godkännande av föredragningslista 

a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet 

3. Mötets öppnande 

a. Simon öppnar mötet kl. 17:19 

4. Val av mötesordförande 

a. Mötet beslutade att välja in Therese Blixt 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 Hanna Tingstål till justerare för mötet 

7. Capsulamröstning 

a. Therese klubbade igenom att Linnéa Strömberg numera är en del av styrelsen 

efter genomförd capsulamröstning bland sektionens medlemmar. 

8. Adjungera med yrkande- och yttranderätt 
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a. Mötet valde att adjungera in Hanna Tingstål, Amanda Balk och Cherry 

Danielsson  till mötet med yrkande och yttranderätt. 

9. Föregående protokoll 

10. Aktuellt 

a. Ordförande/vice ordförande 

i. Simon har varit på insekt-möte 

1. SoCeR kan mejla Petter för avtal kring Trappan för rabatter vid 

fest. 

2. Anmälan till att skapa en Lista (politiskt “parti”) för att sitta 

med i det ledande organet och engagera sig i att styra 

studentlivet. Deadlinen är om en månad. Man måste vara 

medlem i StuFF för att söka. Idag finns ingen Lista i 

Norrköping. 

3. Om vi har ett projekt som främjar kulturen i Norrköping kan vi 

få ett kulturstöd. 

4. 24/2 öppnade ansökan till StuFF. 

5. 5/3 har StuFF en pub 

6. Sektionsutbildning kommer ske i mars. 

7. 23/2 har en enkät skickats ut kring välmående. 

8. Nya mottagningspolicyn har klubbats igenom inom StuFF. 
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9. 9 000 StuFF-studenter är idag inte representerade av en sektion. 

Gruppen diskuterade hur sektionerna i Norrköping ska nå ut till 

dessa. 

10. StuFF kan inte bestämma hur våra stadgar ska se ut utan det är 

upp till oss att revidera dem. Riktlinjer för varje post kan vara 

bra att skriva in i stadgarna istället för arbetsuppgifter. 

11. Utskottsaktiva måste adjungeras in i styrelsen vid varje 

enskilda möten för att kunna delta. Dessa ska röstas in med 

närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. Om dessa vill kunna 

rösta måste de röstas in av sektionen som t.ex ledamot. 

b. Kassör 

i. Lovisa och Simon har skickat in papper för att bli firmatecknare. 

ii. Vi kan höra av oss till Annika Samuelsson kring förråd.  

c. Sekreterare 

i. Inget att rapportera 

d. VFU-ansvarig 

i. Haft möte med VFU-ansvariga lärare för att gå igenom datum under 

hösten då handledarträffar kommer ske. Även diskuterat potentiella 

revideringar av upplägget för kursen kring seminarier m.m. 

e. Näringsliv och Internationalisering 
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i. Har bokat in Alexandra som föreläsare och jobbar på en andra 

föreläsare World Social Work Day. Linnea presenterade ett förslag att 

man ska bjuda in Polisen för att föreläsa om barnhandel m.m. 

ii. Har fortsatt arbeta med utställare till dagen. 

f. AMO 

i. AMO-veckan är i full gång. 

ii. Har haft möte med KAMO där de diskuterade arbetet under året. 

iii. Det kommer skickas ut en enkät under mars som täcker arbetsmiljön 

på campus. 

g. Aktivitetsansvarig 

i. Syjunta på torsdag. Emily har bjudit in en person från StuFF som 

kommer och sitta med för att sälja sina egna märken. 

h. Info & PR 

i. Har gjort klart roll-upen 

i. UB 

i. Har haft UB-möte med andra UB i StuFF 

1. Kostar LiU 2,3 miljoner att folk inte går på tentan men har 

anmält sig 

2. Svarsfrekvensen på evalueate har gått ner från 27% till 26%. 

j. Grön sektion 

i. Ska ha ett möte med andra sektioners grön sektionsansvariga  

k. Societeten 
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i. Har inget att rapportera. 

l. Trälarna 

i. De är stressade kring spons pga att de inte är firmatecknare. 

m. SoCeR 

i. Vid Baklängesgasquen kommer alla livegyckel genomföras framför 

scenen. 

ii. Håller på och jobbar med att lösa kårrabatter vid sittningen 

iii. Ovveinvigningen gick väldigt bra. 

n. RÅ-SoCeR 

i. Har kommit igång med möten. 

ii. RÅ-SoCeR kommer behöva vara StuFF-medlemmar  

11. Att göra 

a. Kontrakt 

i. Avvaktar med detta tills nästa möte. Simon och Therese fixar ett utkast 

b. Kommunikation 

i. Var? I Facebook-gruppen och i Messenger seriöst och snap oseriöst 

ii. När? Skicka meddelande gäller under arbetstider (vardagar, 8-17) och 

FB- gruppen om det är akut. 

c. Datum för presentationer 

i. 13/3 10:15-10:30 presentation för T2. 

d. Planera om budget för hoodies 

i. Avvaktar med detta. 
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e. Äskning till Marie 

i. Diskussion kring hur snabbt vi måste skicka in äskningen till 

programledningen. Vi kom fram till att det i nuläget inte är någon 

stress med den då vi har tillgångar kvar från förra verksamhetsår.  

f. Enkät 

i. Emily har utformat en enkät som vi ska skicka ut till studenterna kring 

om de är intresserade av programhoodies eller programväskor. Denna 

skickas ut på Måndag ⅔. 

g. Nomineringar 

i. Simon, Emily och Linnea ska träffa en person på Torsdag som är 

intresserad av AMO. 

ii. Rasmus ska träffa en person på Torsdag som är intresserad av vice-UB. 

Han har även träffat två andra som anmält intresse för vice-UB. 

12. Beslut och ansvarsfördelning 

a. Roll-up 

i. Mötet beslutade att vi beställer in en roll-up utifrån Emilys design.  

b. Budget 

i. Lovisa har reviderat budgetförslaget för vårt verksamhetsår. 

ii. Mötet beslutade att godkänna Lovisas reviderade budgetförslag 

13. Avklarat 

a. Gyckel Baklängesgasquen. 
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i. Inspelningarna som genomförts under dagen gick bra och endast 

redigering kvarstår. 

14. Övrigt 

a. Nästa möte 

i. Nästa möte kommer ske ⅔ kl. 17:15 

b. Mariemöte 

i. Simon och Therese träffar Marie och ställer lite frågor innan vi får till 

ett Mariemöte där alla kan delta. 

15. Beslut som tagits 

16. Mötets avslutande 

a. Therese blixt avslutar mötet kl. 18:55. 

 


