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Styrelsemöte 16/3-20
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Hanna Tingstål,
Selma Stenberg, Lovisa Wedestig, Cherry Danielsson, Rasmus Classén.
Frånvarande: 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. 17:18.
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 Hanna Tingstål 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.
ii.
iii.
iv.
v.

Har suttit och kollat igenom alla stadgar.
Har skapat ett nytt rullningsschema för fika och justerare.
Extrainsatt årsmöte den 26/3 kl. 12:15 och StuFF kunde närvara som ordförande
och justerare.
Prideparaden har öppnat sin anmälan.
SoCeR och Societeten saknar en post i sina grupper. Detta ska sättas in i Trälarna
och RÅ-SoCeR.

b. Kassör
i.
Har mejlat angående förråd men ej fått svar.
ii.
Har skickat iväg äskningen till programledningen.
c. Grön sektion
i.
Inget att rapportera
d. d. Sekreterare
i.
Inget att rapportera
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e. VFU
i.

Har varit i kontakt med VFU-ansvariga på programmet kring att WSWD blev
inställt och diskuterat hur studenterna som varit på utlandspraktik ska kunna
prestera sina upplevelser ändå. Ännu har det inte kommits fram till något.
f. Näringslivsansvarig
i.
Styrelsen kommer inte behöva betala någon ersättning varken till Trappan eller
Alexandra efter att vi ställt in WSWD.
g. Internationaliseringsansvarig
i.
Inget att rapportera.

h. AMO
i.

Inget att rapportera

i. Aktivitetsansvarig
i.

Tentakaffet kommer antagligen ställas in på grund av Coronapandemin.

j. Info & PR
i.
ii.

Roll-upen är redo och ligger hemma hos Emily.
Har börjat lägga ut inlägg kring sommarjobb på socionomforum.

k. UB
i.

Inget att rapportera.

l. Societeten
i.

Inget nytt att rapportera. Har fadderistkampen denna vecka.

m. Trälarna
i.
ii.

Undrar om Trälarna borde ha stass när de är på sektionens event som inte är på
Trappan. Styrelsen menar att det är upp till Trälarna
Styrelseaktivitet
1. 13-15 Tisdagen eller Onsdagen första veckan
2. Vi får komma med förslag till Trälarna på aktivitet så får de välja vad
som passar in bäst.
3. Trälarna anser att styrelsen borde ha styrelsetröja under första dagen och
under vår aktivitet. Resterande dagar på Nolle-P är det bra om vi har
vanliga tröjor.

n. SoCeR
i.
ii.

Haft postöverlämning förra veckan.
Alla festerier ska från och med nu ha veganskt fulvin

o. RÅ-SoCeR
i.

Inget att rapportera.

10. Att göra
a. WSWD (inställt)
i.
Vi valde att ställa in eventet på grund av Coronapandemin.
b. Intervju
i.
Rasmus och Simon ska ha intervju med en potentiell ledamot i styrelsemöte.

c. Utvärdera styrelsemöten
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i.

ii.

Joel kom med förslaget att vi flyttar mötena till Måndagar om det funkar för
RÅ-SoCeR. Vi avvaktar beslut om frågan till vi fått svar från RÅ-SoCeR kring
om det fungerar för dem.
Simon kom med förslaget att vi kan ha möten varannan vecka, men att man ökar
mötestiden på mötena vi har. Mötet tyckte att det var ett bra förslag.

11. Beslut och ansvarsfördelning
a. Besluta om styrelsemöten
i.

Mötet avvaktar med att ta beslut tills vi får information från RÅ-SoCeR om det
fungerar att vi flyttar till måndagar.

b. SU-projekt
i.
ii.
iii.

Förslag är att vårt SU-projekt kommer vara att på en stor skala omarbeta
styrelsen stadgar och styrdokument.
Finns ett förslag att SU-projektet kan vara att involvera masterstudenterna i vårt
arbete.
Beslut kring detta avvaktas.

c. Besluta om verksamhetsplan 2020
i.

Styrelsen gick igenom verksamhetsplaneringen som reviderats av Therese och
Simon. Mötet ansåg att revideringarna såg bra ut och ville gå till beslut för att
godkänna verksamhetsplanen.
1. Mötet beslutade att godkänna den reviderade verksamhetsplaneringen i
sin helhet.

12. Avklarat
a. Presentation av styrelsen för T2
i.
Allt gick bra vid presentationen.

13. Övrigt
a. Nästa mötestid
i.

Nästa möte är preliminärt den tisdag den 30/3 kl. 17:15-19:00

b. Corona
i.

Från och med den 18/3 kommer undervisning ske på distans på universitet. Mötet
diskuterade frågor kring hur vi ska sköta vårt arbete.
1. Viktigt att ingen kommer till möten om man känner sig sjuk. Styrelsen
fortsätter att träffas med regelbundna möten.
2. Selma kommer mejla StuFF kring om styrelseutbildningen och diverse
möten med StuFF kommer ske.
3. Vi delar endast information som myndigheter eller LiU delar.
c. Diskutera manifestet då inte alla var med föregående möte
i.
Hur ska vi göra i framtiden kring manifestationer? Vi måste framåt utforma
riktlinjer kring hur vi hanterar denna typen av ärenden.

14. Beslut som tagits
a.

Mötet beslutade att godkänna den reviderade verksamhetsplaneringen i sin helhet.

15. Mötets avslutande
a. Simon Berg stänger mötet kl. 18:44

