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Styrelsemöte 30/3-20 över Zoom
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Hanna Tingstål,
Selma Stenberg, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, Frida Kalm, Linnea Strömberg.
Frånvarande: 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. 15:29.
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 Rasmus Classén till justerare för mötet
7. Per capsulam
a. Vi har haft en per capsulamomröstning kring inröstande av Frida, Selma,
Amanda, och Cherry till sektionens styrelse. Sektionens medlemmar valde att
rösta in dem till fullvärdiga medlemmar.
8. Adjungera med yrkande- och yttranderätt
a. Mötet valde att adjungera in Hanna Tingstål till mötet med yrkande och
yttranderätt.
9. Föregående protokoll
10. Aktuellt
a. Ordförande/Vice-ordförande
i.

Beslutat att alla styrelsemöten kommer genomföras över Zoom tills vidare på
grund av Corona-pandemin.
Har svårt att veta hur de ska sköta sitt arbete.

ii.
b. Kassör
i.
Allmän information
1. Går att göra egna utlägg vid t.ex mötesfika.
ii.
Finns ett dokument där styrelsemedlemmarna kan fylla i sina bankuppgifter för
att kunna få pengar tillbaka.
iii.
Har sökt kontakt kring förråd, men inte funnit rätt person ännu.
iv.
Har beställt våra nya hoodies och t-shirts.
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c. Grön sektion
i.

Har kontaktat festeriet kring vegetariska sittningar och de är positiva. Dock vill
de att vi kontaktar trappan då det är viktigt att se hur de är inställda kring detta, i
och med beställning av mat m.m..
ii.
Vi måste anordna ett event som är grönt för att vi ska kunna kallas “grön
sektion”. Har varit i kontakt med miljövetarna hur detta ska lösas just nu.
d. d. Sekreterare
i.
Inget att rapportera
e. VFU
i.
Inget att rapportera.
f. Näringslivsansvarig
i.
Imorgon ska Linnea ha möte med Frida från StuFF. Kommer informera mer efter
hand.
g. Internationaliseringsansvarig
i.
Inget att rapportera.

h. AMO
i.

i.
j.

Har kontaktat StuFF kring sektionsutbildningen. De ska återkomma med
information kring detta.
1. Ordförande tror att de fått information om att denna är inställd.
Aktivitetsansvarig
i.
Vi valde att ställa in CSN-frukost och tenta-kaffe.
Info & PR
i.
Ska fota Frida imorgon.
ii.
Ska ha möte med Anna-Maria kring hur vi ska fånga in intresseanmälningar
kring informationsevent om utbildningen för bl.a. gymnasiestudenter.
iii.
Vad för information ska vi dela?
1. Det som berör studier och studentlivet främst, annan info når studenterna
på annat sätt.

k. UB
i.

ii.

Kårordförande för stuff informerade
1. Det finns en krisgrupp som aktiverats
a. VFU och labbar försöker de lösa på något sätt då dessa är svåra
att genomföra på distans.
b. Viktigt att studenter hör av sig till UB om lärare ställer in
mycket.
2. En inställd VFU ska inte ge en längre utbildningstid.
3. Kårerna ombeds dela information från LiU.
4. Alla ändringar som sker i examinationer får egentligen inte göras, men
på grund av distansläget har ett undantag gjorts av UKÄ.
Hur går det i olika terminer?
1. T1: Har fungerat relativt väl. Svårt med föreläsningar som är inspelade,
man förlorar det sociala. Svårt med gruppdynamiken i arbetsgrupperna
då de inte lärt sig jobba med varandra ordentligt innan karantänen.
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2. T2: Lärarna på kursen verkar kunniga gällande tekniken och
föreläsningarna fungerar väl. Tentamen var stressande då det var en
hemtenta som skulle in efter endast åtta timmar efter den släpptes.
3. T4: Bra med information. Det funkar bra, men inte haft så mycket än.
Vissa hann göra färdighetsträningen och vissa inte, vilket gör att endast
vissa är klara med föregående kurs.
4. T6: Antagligen de som påverkats minst då mycket av arbetet ändå är på
distans.
5. Övrigt
a. Hela programmet borde ha en enhetlig bild över hur de ska
sköta föreläsningar så alla studenter på programmet får lika
förutsättningar.

l. Societeten
i.
ii.

Fadderistkampen blev inställd.
Oklart om framtida projekt kommer genomföras eller ej.

m. Trälarna
i.

ii.

Trälarna undrar om styrelsen är intresserade av att teckna ett avtal med AX-food
för att köpa mat till NolleP och andra aktiviteter. Detta avtal kommer gälla för
styrelsen, Societeten och SoCeR i så fall.
1. Om vi tecknar avtalet kommer sponsen antagligen att försvinna från
ICA Strömmen
2. För festeriet blir det antagligen inte gynnsamt.
3. Styrelsen ger i uppdrag till Trälarna att göra en beräkning om det blir en
ekonomisk vinst eller ej.
Hur går det med företagsswishen?
1. Den är på gång men det är inte ännu helt klart.

n. SoCeR
i.

Kårservice har ställt in alla pubar, fester och sittningar så de planerar saker som
kanske inte blir av.
o. RÅ-SoCeR
i.
General Rebecca har fullmakten för att skriva på avtal men undrar vart hon ska
göra av den nu när allt sker på distans? Simon säger att hon kan skriva till Simon
så fixar de det.
ii.
Prideparaden? Blir den av?
1. Den kommer antagligen inte bli.
iii.
Äskning, när ska den skickas in?
1. Den ska skickas in så fort de vet exakt hur mycket sakerna de ska äska
för kostar.
p. Ledamot
i.
Inget att rapportera

11. Att göra
a. Datum för Socionomdagen.
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i.

Styrelsen föreslår att till programledningen att vi hädanefter arrangerar
Socionomdagen på den andra tisdagen i oktober månad.
b. Tips till studenter/”gyckel” under Corona-krisen.
i.
Simon kom med idén att vi skapar ett roligt gyckel kring hur man lägger upp
studierna hemma under Corona-pandemin. Vi skapar ett dokument där vi kan
skriva in idéer för gycklet. Linnea, Frida och Emily är “huvudansvariga”.
c. Vad kan vi göra under Corona-krisen?
i.
Vi kan skapa en enkät där vi frågar sektionens medlemmar vad de anser att vi
kan göra.
ii.
Många studenter vill säkert ha något socialt. Kanske en AW över Zoom?
Anordna pluggstuga? Allmänt häng för studenterna?
iii.
Använda vårt presentkort på ICA som vi skulle använt till WSWD till någon
tävling. Studenterna skickar in videos på “Pluggtips vid distansläge”.
d. Styrelsehäng
i.
Det får ske genom Zoom.
ii.
Vi kör preliminärt 8/4 kl. 19:00.
e. Profilprodukter
i.
Hur gör vi med beställningar av profilprodukter?
1. Vi anser att det är lättast att till en början endast beställa ryggsäckar
snart så de finns klara till NolleP i höst.
2. Vi kanske skulle beställa loggan som ett märke till overallerna också?
3. Vi lägger ut ett anmälningsformulär i juni där studenter får lägga
bindande beställningar på ryggsäckar. Då får studenterna dem i augusti.
Linnea kollar upp ryggsäck och kollar prisförslag.
f. “Diplom” till utskottsaktiva
i.
Simon och Therese ordnar med detta.

12. Beslut och ansvarsfördelning
a. Inget att vidare besluta om.
13. Avklarat
a. Mariemöte
i.
Se protokoll.

14. Övrigt
a. Nästa mötestid
i.
Måndagen den 13/4 kl. 15:15-18:00.
b. Att hjälpa andra studenter.
i.
Ska vi lägga ut formulär på socionomforum som kommer från studenter på andra
program. Gruppen tycker att vi kan fortsätta lägga upp detta så länge det inte blir
allt för mycket.

15. Beslut som tagits
a.

Inget.

16. Mötets avslutande
a. Simon Berg stänger mötet kl. 17:34.

