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Styrelsemöte 10/3-20 
 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Hanna Tingstål, 
Selma Stenberg, Lovisa Wedestig, Cherry Danielsson. 
 
Frånvarande: Rasmus Classén, Amanda Balk, Linnea Strömberg 
 
 

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

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

a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:19. 
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 Selma Stenberg till justerare för mötet 
7. Adjungera med yrkande- och yttranderätt 

a. Mötet valde att adjungera in Hanna Tingstål, Selma Stenberg och Cherry 
Danielsson  till mötet med yrkande och yttranderätt. 

8. Föregående protokoll 
9. Aktuellt 

a. Ordförande/vice-ordförande 
i. Inget att rapportera. 

b. Kassör 
i. Har mejlat kårservice kring förråd, men har ej fått svar än. 

ii. Har nu fått tillgång till bankkontot och skapat ett konto där 
styrelsemedlemmarna får skriva in sina bankuppgifter så utbetalningar 
blir lättare. 

c. Grön sektion 
i. RÅ-SoCeR och Trälarna har fått information om hur de ska tänka 

grönt under deras verksamhetsår 
ii. Har varit på utbildning i Linköping. 

iii. Ska ha ett möte med miljövetarprogrammet kring framtida samarbete. 
iv. Fått mer information om vad vi ska göra för att diplomeras med titeln 

“Grön sektion”. Bland annat ska vi anordna ett grönt event. Förslag 
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från Lovisa är att vi gör om en av CSN-frukostarna till att vi endast 
serverar vegetariskt och vegansk kost. 

v. Lovisa ger ett förslag att alla sittningar anordnade av sektionen ska 
vara vegetariska och att kött blir specialkost. Hanna tar med detta till 
SoCeR och RÅ-SoCeR för diskussion. 

vi. Vi måste köpa kravmärkt kaffe. 
d. Sekreterare 

i. Inget att rapportera 
e. VFU 

i. Inget att rapportera 
f. Näringsliv/internationalisering 

i. WSWD 
1. Schemat är klart 
2. Roll-upen är färdig 
3. Båda föreläsarna är bokade och klara. Förutom Alexandra 

kommer den andra föreläsaren under dagen vara ifrån Under 
Kevlaret. 

4. Vi kommer dela ut värdebevis från UNICEF att ge till 
föreläsarna. Lovisa beställer.  

5. Pynt är fixat 
g. AMO 

i. Har varit på AMO-råd 
1. De ska sätta upp skärmar i K1 så folk kan se trots pelarna. 
2. Det anordnas en utbildning av StuFF för alla 

styrelsemedlemmar i Linköping 18 april 10:00-15:00. 
a. Kommer vara ett uppsamlingstillfälle för de som missar. 

3. Fick tips för hur man ska motivera studenter att svara på 
enkäter. 

4. SSG-möte 
a. Numera kommer både AMO och UB vara kallade. 

h. Aktivitetsansvarig 
i. CSN-frukost 

1. Vi borde börja planera lite inför frukosten inom kort för att 
kunna genomföra den i slutet på april. 

i. Info/PR 
i. Fått in synpunkter om att vi borde marknadsföra Pub Existens, men då 

vi redan marknadsför väldigt mycket blir det svårt att klämma in. 
Emily ska försöka markandsföra detta på Torsdag. 
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j. UB 
i. Har varit på StuFF-utbildning 

ii. Har varit i kontakt med lärare för masterstudenterna. 
1. Inte särskilt många som pluggar master.  
2. Tips är att vi kommer och informerar under kursintro 
3. Om vi ska ha Nolle-P för alla våra masterstudenter måste det 

förutom i Norrköping anordnas ett i Linköping. 
k. Societeten 

i. Inget att rapportera. 
l. Trälarna 

i. Har lite frågetecken kring spons med fackförbund. Simon ska kolla 
föregående samarbete och återkomma till sponsansvariga. 

ii. Har fått fullmakt för att skriva på kontrakt. 
m. SoCeR 

i. Har genomfört Baklängesgasquen och Vårkravallen. 
1. Allt gick bra i det stora hela. Fotostationen gick sönder och 

utskottet har krävts på halva summan, vilket de försöker reda 
ut. 

2. Har varit i diskussion om att vi borde göra veganskt fulvin. De 
diskuterar hur detta ska lösas. 

n. RÅ-SoCeR 
i. Har fått fullmakt för att skriva på kontrakt. 

ii. Har utvärderat syjuntan 
1. Uppskattat! 
2. Borde genomföras fler gånger 
3. Nästa gång borde det marknadsföras att det fanns märken att 

köpa under eventet. 
iii. Har jobbat under sin första fest vilket gick smidigt. 

10. Att göra 
a. Extrainsatt årsmöte 

i. Vi måste ha ett extrainsatt årsmöte för att rösta in Selma, Cherry och 
Amanda. Vi behöver nu hitta ordförande och sekreterare. 

b. Beställa profilkläder 
i. Lovisa fixar ett förslag på design som hon lägger ut på drive och ett 

dokument där styrelsemedlemmarna skriver in sin storlek  
c. Kolla på enkäten om väskor/hoodie/påse 

i. Största andelen av medlemmarna vill ha en ryggsäck. 
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ii. Vi kommer skicka ut ett anmälningsformulär där folk kan beställa 
väskor och även sitta i kåkenhus under en lunch där folk kan komma 
och beställa. 

iii. Beslut har ej fattats angående om vi endast ska beställa in ryggsäckar 
och inte också ha möjlighet  

iv. Simon sa att vi kommer få extrapengar i form av äskning för att vi ska 
kunna beställa in merch.  

v. Lovisa ansvarar för att kolla med Jacobs tryckeri samt LiU-store vad 
för saker vi kan beställa.  

11. Beslut och ansvarsfördelning 
a. Design av hoodie/väska/påse 

i. Mötet beslutade att välja designen med en vit hand som håller upp en 
gul stad som logotyp på ryggsäckarna/påsarna/hoodies. 

12. Avklarat 
a. Bjuda på kaffe 

i. De som var där tyckte att det gick bra och de upplevde att det var 
väldigt uppskattat. De som var där uppskattade att det var omkring 
hälften som tog kaffe.  

ii. En av nackdelarna var att det var väldigt omständigt att springa med 
kaffetermosar från kårhuset Trappan.  

iii. Förbättringsmöjlighet är att vi kan ta kontakt med studentfiket så vi 
kan brygga kaffe hos dem. Vi måste också ha fler kaffebryggare för att 
hinna med att brygga tillräckligt med kaffe. 

b. Baklängesgasquen och Vårkravallen 
i. Var väldigt uppskattat 

13. Övrigt 
a. Nästa mötestid 

i. Måndag 16/3 kl. 17:15-19:00 
b. Skriva under manifest 

i. Linnea presenterade idén att vi som sektion skulle stå bakom ett 
manifestet "Refugees welcome"  

1. Mötet beslutade att sektionen inte står bakom "Refugees 
welcome".  

2. Istället vill vi stå bakom den privat genom att styrelsen ansvarar 
som helhet för att dela eventet i alla klassgrupper. 

c. Socionomfadder 
i. Som styrelse förväntas det att vi deltar under mottagningen. Alltså 

måste alla styrelsemedlemmar ansöka till att vara faddrar. 
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ii. Trälarna meddelar att de kommer genomföra en gruppintervju med 
styrelsen. 

d. Marie-möte 
i. Vi kommer ha Marie-möten flertalet gånger per termin. 

ii. Vi har fått en mejladress till en Sven-Arne Rejsmar 
iii. Marie vill ha ett årshjul med fasta datum för våra evenemang under 

året. 
14. Beslut som tagits 

a. Mötet beslutade att välja designen med en vit hand som håller upp en gul stad 
som logotyp på ryggsäckarna/påsarna/hoodies. 

b. Mötet beslutade att sektionen inte står bakom "Refugees welcome".  
15. Mötets avslutande 

a. Simon Berg stänger mötet kl. 18:50 


