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Styrelsemöte 2/3-20 
 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Rasmus Classén, Emily Wootten, 
Linnéa Strömberg, Hanna Tingstål, Amanda Balk, Selma Stenberg. 
 
Frånvarande: Lovisa Wedestig, Cherry Danielsson 
 
 

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

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

a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:24 
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 Linnea Strömberg till justerare för mötet 
7. Adjungera med yrkande- och yttranderätt 

a. Mötet valde att adjungera in Hanna Tingstål och Amanda Balk  till mötet med 
yrkande och yttranderätt. 

b. Mötet valde att adjungera in Selma Stenberg till mötet med yrkande och 
närvarorätt. 

8. Föregående protokoll 
9. Aktuellt 

a. Ordförande/vice-ordförande 
i. 13/3 kommer vi presentera oss för T2, vilket godkänts av lärare. 

b. Kassör 
i. Inte närvarande 

c. Grön sektion 
i. Inte närvarande 

d. Sekreterare 
i. Inget att rapportera 

e. VFU 
i. Inget att rapportera 

f. Näringsliv/internationalisering 
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i. Förra fredagen fick Linnea ett samtal från Paulina som är grundare av 
Novahuset att Novahuset inte kommer närvara på WSWD då vi valt att 
ha Alexandra som föreläsare. Har därför jobbat för att hitta en ny 
föreläsare.  

ii. Vi har nu flera utställare som kommer stå med under WSWD och 
informera om sina verksamheter. 

iii. Marie Gustavsson har fixat schemaläggningen så alla 
socionomstudenter kan delta om de vill. 

g. AMO 
i. AMO-veckan har gått bra 

ii. Har SSG-möte Tisdag 3/3 
iii. Selma Stenberg kommer delta på ett möte under Torsdagen 5/3  

h. Aktivitetesansvarig 
i. Syjuntan är genomförd 

i. Info/PR 
i. Roll-upen är redo  

ii. Har skickat ut en enkät kring om vi ska beställa väskor eller 
programhoodie 

j. UB 
i. Inget att rapportera 

k. Societeten 
i. Planerar fadderistkampen 

l. Trälarna 
i. Har genomfört fadderistutbildningen 

ii. Börjar rekrytera faddrar under veckan 
m. SoCeR 

i. Säljer biljetter inför Vårkravallen denna veckan. 
n. RÅ-SoCeR 

i. Hjälper SoCeR med försäljningen inför Vårkravallen. 
10. Att göra 

a. Diskutera master-studenter 
i. Vill vi ta oss an våra masterstudenter? 

1. Mötet ställer sig positiva till att jobba mot masterstudenter och 
försöka integrera dem i studentlivet. Fokus kommer ligga på att 
nå ut med information till dessa kring vad sektionen kan göra 
för masterstudenterna.  

b. Nomineringar 
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i. Rasmus har träffat en potentiell UB. Personen var dock orolig över 
tiden som det kan ta. Rasmus gav han UB-handboken för att personen 
skulle kunna bilda sig en uppfattning om han vill vara med eller ej. Till 
nästa möte kommer Rasmus få ett svar. 

c. Bjuda på kaffe innan salstenta 
i. Vi kommer bjuda på kaffe på Fredag innan T6s salstentamen. Emily 

tar kontakt med Trappan för att vi ska hämta kaffetermosar hos dem 
senast torsdag. 

11. Beslut och ansvarsfördelning 
a. Beslut om Selma som AMO 

i. Mötet beslutade att nominera Selma Stenberg till AMO till att röstas in 
i styrelsen genom ett medlemsmöte. 

ii. Vid detta nya medlemsmöte kommer även Emily röstas in som 
vice-AMO och utskottsaktiva kommer röstas in som 
utskottsrepresentanter. 

12. Avklarat 
a. Gyckel 

i. Emily spelade upp gycklet för resterande styrelse. 
b. Syjunta 

i. Styrelsen anordnade ett tillfället för studenter i sektionen att fixa sina 
overaller tillsammans inför kravallen. Generella tankar från styrelsen 
kring eventet var: 

1. Gick väldigt bra. 
2. Var tråkigt att det inte var full lika stor uppslutning som vi hade 

förväntat oss. 
3. Var en hemvändarhelg vilket gjorde att en del inte kunde delta. 
4. De som väl kom hade kul! 

c. Gruppkontrakt 
i. Therese visade ett utkast på ett gruppkontrakt som läggs in i styrelsens 

FB-grupp där alla medlemmar kan gå in och redigera. 
13. Övrigt 

a. Nästa mötestid 
i. Tisdag 10/3 kl. 17:15 

14. Beslut som tagits 
a. Mötet beslutade att nominera Selma Stenberg till AMO och att röstas in i 

styrelsen genom ett medlemsmöte. 
15. Mötets avslutande 

a. Simon Berg stänger mötet kl. 18:50 


