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Styrelsemöte 13/4-20 över Zoom 
 
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Hanna Tingstål, 
Selma Stenberg, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, Frida Kalm, Linnea Strömberg, Cherry 
Danielsson, Amanda Balk. 
 
Frånvarande: Hanna Tingstål. 
 
 

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

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

a. Simon Berg öppnar mötet kl. 15:21. 
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 Emily Wootten till justerare för mötet 
7. Adjungera med yrkande- och yttranderätt 

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

8. Föregående protokoll 
9. Aktuellt 

a. Ordförande/Vice-ordförande 
i. Fixat lite med diplom till de som är aktiva i sektionen. 

ii. StuFF 
1. Väldigt många som hänger på campus fortfarande och att vi i sektionen 

måste trycka på att campus ska undvikas. 
2. StuFF vill att folk söker till StuFF!! 
3. Vissa sektioner har skaffat TikTok, att detta kan vara alternativ 
4. Vi ska fortsätta planera mottagning och ersättning för de nya studenterna 

kommer betalas ut även om det fortfarande är coronatider. 
5. Svensk lag går före sektionens stadgar! 

b. Kassör 
i. Inget att rapportera 

c. Grön sektion 
i. Haft möte med miljövetarprogrammet och de ska anordna ett möte med 

resterande sektioner 
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d. d. Sekreterare 
i. Inget att rapportera. 

e. VFU 
i. Ska delta i en zoom-föreläsning. 

f. Näringslivsansvarig 
i. Haft ett möte med Frida på StuFF kring hur vi jobbar med näringslivsfrågor i 

sektionen. Finns inte så mycket att göra just nu. Fundering från Linnea är hur vi 
ska göra med Socionomdagen i och med Corona? Vi kan inte avsäga oss det 
ansvaret då det mycket väl kan bli aktuellt. 

g.  Internationaliseringsansvarig 
i. Inget att rapportera.  

h. AMO 
i. Har varit på AMO-råd 

ii. Kårordförande  
1. Meddelar att inga utbildningar kommer ställas in.  
2. Man ska inte sitta så nära varandra om man måste sitta i bibliotek.  
3. Köket i Täppan ska få mer mikrovågsugnar. 

iii. Vad vi kan anordna 
1. Man kan ha videosamtal i arbetsgrupperna 
2. Frukostar med varandra 
3. Quiz i zoom 
4. Förtydliga kontakten mellan sektionen och studenterna. 

i. Aktivitetsansvarig 
i. Prideparad 

1. Kommer kanske bli något online men ingen promenad. 
ii. Frida och Emily har suttit med gycklet. 

iii. Vi beslutade att vi ska ha en frukosthäng över zoom med sektionens medlemmar 
som vi marknadsför v. 17 21/4  kl 09.00-10.00 

1. Vi marknadsför det som “Vi äter frukost tillsammans!” 
2. Selma ska försöka fixa ett Kahoot-quiz 

j. Info & PR 
i. Haft möte med yrkes- och studievägledarna 

1. Fixar en enkät till detta inför nästa vår vid infodagar 
ii. Kommunikationsavdelningen vid LiU (Christos) vill genomföra tre enkäter med 

socionomstudenter som läggs ut på programsidan vid liu.se. 
iii. Oro/åsikter från socionomstudenter enligt utskickad enkät 

1. Anhöriga 
2. Socialt umgänge 
3. Sektionen borde informera studenterna om studietips, pepp, lägga ut 

roliga inlägg/tävlingar m.m. 
4. T4 vill gärna behålla arbetsgrupperna under praktiken (Rasmus tar med 

detta till lärarmöte 
5. Joel kan lägga ut info/guide för hur man söker 

k.  UB 
i. Ska på lärarmöte imorgon 14/4. Ska förmedla åsikter från studenter vid detta. 
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ii. Marie har förmedlat  att studenter ska vända sig till Anna-Maria vid frågor kring 

studier. 
iii. Har även UB-möte 23/4. 

l. Societeten 
i. Inget att rapportera. Planerar vidare framtida evenemang. 

m. Trälarna 
i. Ax-food. 

1. Efter det som styrelsen sa beslutade de att slopa den idén. 
n. SoCeR 

i. SoCeR har undringar kring maj-mötet. 
o. RÅ-SoCeR 

i. Inte närvarande. 
p. Ledamot 

i. Inget att rapportera. 
 

10. Att göra 
a. Presentera nya loggan på FB 

i. Vi behöver presentera den nya loggan på FB för de nya studenterna. Linnea 
lägger upp loggan i vår drive så Emily kan lägga ut den på vår FB-sida. 

b. Gyckel 
i. Gyckel “Pluggtips under distansstudier” 

1. Emily och Frida har planerat lite scener utifrån konceptet “expectation 
vs. reality”. 

2. Vi delade upp ansvaret i gruppen för de olika scenerna. 
3. Målet är att lägga ut gycklet nästa vecka och deadline för att ha filmat 

scenerna är söndag 19/4 
ii. Gyckel till NolleP 

1. Blir till Fulsittningen.  
2. Vi kan köra “Hela styrelsen bakar” som huvudgyckel och till därtill 

skapar vi ett nytt filmgyckel. Därtillet kommer vi planera vid ett 
kommande möte. 

3. Amanda tar med detta till Rå-SoCeR. 
c. Aktivitet till NolleP 

i. Vi kommer har 2,5 h till vårt förfogande 
ii. Vi vill gärna att de ska lära känna oss på något sätt 

iii. Vi bestämde oss för att ha en poängjakt med uppdrag där flera av uppdragen 
involverar styrelsemedlemmar. 

iv. Cherry kommer att ta med detta till Trälarna och vi kommer fortsätta att planera 
detta mer detaljrikt vid framtida möte. 

v. Simon, Lovisa, Frida och Selma är ansvariga.  
d. Möte med Trälarna och Rå-SoCeR 

i. Till nästa styrelsemöte ska styrelsemedlemmar fundera på vad de skulle tycka 
vore bra att ta upp med Trälarna och Rå-SoCeR. 

e. Miljöombud till utskott 
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i. Utskotten måste skaffa sig ett miljöombud vardera. Vid nästa möte ska Cherry 

och Amanda presentera detta för gruppen. 
f. Datum för majmöte 

i. Mötet beslutade att vi har mötet den 27/5 kl 17:15. 
g. Ryggsäckar 

i. Linnea tog fram tre förslag för ryggsäckar med vårt logga tryckt på. Mötet  
beslutade sig för att välja det förslag som presenterades som har remmar. Mötet 
beslutade att ha loggan på samma plats som förslagsbilden. 

h. NolleP (Campusvandring) 
i. Cherry undrade om styrelsen var intresserade av att hålla i campusvandringen 

under NolleP.  Styrelsen svarade att de var intresserade av detta och Cherry tar 
med det till Trälarna. Cherry återkommer även kring utformningen av detta. 

11. Beslut och ansvarsfördelning 
a. Styrelse/faddertröja på NolleP 

i. Styrelsen beslutade att Trälarna får avgöra om styrelsen ska ha faddertröjor eller 
styrelsetröjor. 

b. Diplom till utskottsaktiva 
i. Mötet beslutade att godkänna den förslagna mallen för diplom till utskottaktiva. 

c. Reglementsändring Societeten 
i. Trälarna har lämnat in en åsikt kring att de vill ändra i deras stadgar kring hur 

märket ska utformas. Trälarna vill att färgen vit även ska få ingå i märket 
förutom svart och orange. 

1. Mötet beslutade att lämna Trälarnas förslag till bifall. 
12. Övrigt 

a. Nästa mötestid 
i. Nästa möte kommer vara Tisdag 28/4,  kl 17:30-20:30  

b. Fadderutbildning - hur kommer de se ut= 
i. Fadderettan kommer ske digitalt och 19 april är deadline för anmälan. Kommer 

vara flertalet tillfällen där man kan delta. 
ii. Strax innan NolleP kommer faddertvåan genomföras. 

13. Beslut som tagits 
a. Ryggsäckar 

i. Linnea tog fram tre förslag för ryggsäckar med vårt logga tryckt på. Mötet  
beslutade sig för att välja det förslag som presenterades som har remmar.  

ii. Mötet beslutade även att ha loggan på samma plats som förslagsbilden. 
b. Reglementsändring Societeten 

i. Trälarna har lämnat in en åsikt kring att de vill ändra i deras stadgar kring hur 
märket ska utformas. Trälarna vill att färgen vit även ska få ingå i märket 
förutom svart och orange. 

1. Mötet beslutade att lämna Trälarnas förslag till bifall. 
14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg stänger mötet kl. 17:55. 


