2020-04-28

Styrelsemöte 28/4-20 över Zoom
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Hanna Tingstål,
Selma Stenberg, Amanda Balk.
Frånvarande: Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, Frida Kalm, Linnea Strömberg, Cherry
Danielsson.

1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:37.
4. Val av mötesordförande
a. Mötet beslutade att välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet beslutade att välja in Emily Wootten till mötessekreterare
6. Val av justerare
a. Mötet beslutade att välja in Therese Blixt 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.

Therese har suttit med diplomen. Simon hade möte med Petter där de pratade om
hur det går för sektionen och att SU-projekter har deadline om en månad vilket
innebär att vi måste rösta igenom våra förslag för SU-projekt. Simon ska försöka
boka in personliga möten med styrelsens medlemmar för att stämma av hur alla
känner. Simon ska också ha avstämningsmöte med StuFF 29/4.

b.

Kassör
i.

Deklarationspapper har kommit. Vill kolla om några från styrelsen kan hämta ut
profilkläderna från Yakobs.

c.

Grön sektion

2020-04-28
i.

Miljöplanen ska in den 1/5 och frågar styrelsen är okej med att införa vegetariska
sittningar.

d.

Sekreterare
i.

e.

VFU-ansvarig
i.

f.

i.

Inget att rapportera.

AMO-ansvarig
i.

26/5 ska AMO på en workshop med CAMO över Zoom.

ii.

De kunde inte medverka på SSG möte men ska få tillgång till minnesanteckningar.

Aktivitetsansvarig
i.

j.

Emily, Rasmus, Linnea och Selma ska prata om Socionomdagen den 29/4.

Intersektionaliseringsansvarig
i.

h.

Deltog på en informationsträff med ansvariga för VFU

Näringslivsansvarig
i.

g.

Inget att rapportera.

Gycklet med pluggtips är publicerat.

Info & PR
i.

Haft kontakt med Norrköpings kommun gällande marknadsföring av att vara
studentmedarbetare vilket är relevant för studenter som läser sista året på
programmet. Fortsätter vara aktiv på Styrelsens sociala medier.

k.

UB
i.

Hade UB-möte i torsdag. Alla tre kårer har en varsin enkät uppe just nu där det
samlas in input på lättare sätt om distansläget, snabbare sätt att skicka in ärenden.
Problem med inställda tentor och oro om att alla tentor kommer i höst. Jobba
hemma kan ses som svårare än att jobba på campus för vissa.

ii.

LiU har anordnat kaféer för internationella studenter där de kan lyfta sina åsikter
och oro

iii.
l.

För Trälarna - håll kontakt med MS samt Lilla för information om Nolle-P

Societeten
i.

Inget att rapportera.

m. Trälarna
i.

Informerade att på nästa deadline ska Styrelsens gycklet för Nolle-P innehålla ett
manus.

n.

SoCeR
i.

Ska inte ha sin pub i maj då Trappan stänger för sommaren.

ii.

De har gått mycket i vinst tack vare Vårkravallen.

iii.

Trappan ska dela ut priser till festerier men kommer ta bort exempelvis “bästa pub”
då alla festerier inte haft möjlighet till pub pga Covid-19.

o.

Rå-SoCeR
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i.

De har valt miljöombud. De vill gärna ha hjälp med testamente och mer
information kring posten.

ii.

Har funderingar kring vegetariska sittningar. Rå-SoCeR ska höra med
Miljövetarprogrammets festeri gällande dessa sittningar.

iii.
p.

Ledamot
i.

10.

Styrelsen har fått godkännande att gyckla på Finsittningen under Nolle-P.
Inget att rapportera.

Att göra
a.

Hur gör vi om mottagningen är i distansläge?
i.

Vi som sektion måste göra ett ställningstagande men mycket är upp till Trälarna
som planerar mottagningen för höstterminen 2020.

ii.

Vi diskuterar idéer: ska vi ställa om ifall distansläget fortsätter eller kan man
genomförande det ändå? En idé är att genomföra mottagningen på distans via
Zoom eller dela upp de nya studenterna i mindre grupper. Sektionen tycker inte att
det ska fuskas med inte reglerna pga allas hälsa och med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

iii.

Vi får vara beredda på allt. Trälarna får diskutera detta på deras nästa möte och ta
med deras tankar till nästa Styrelsemöte

b.

Möte med utskotten
i.

ii.

c.

Vad ska vi ta upp med Trälarna?
1.

Hur gör vi om det blir distans?

2.

Allmänt om Covid-19.

3.

Ska styrelsen ha faddertröjor eller styrelsetröjor under mottagningen?

Vad ska vi ta upp med Rå-SoCeR?
1.

Hur gör vi om det blir distans?

2.

Allmänt om Covid-19.

Kan vi stoppa ryktesspridning på något sätt?
i.

Fråga i en pool vad studenter har hört för rykten sen göra en video där vi svarar på
dem.

ii.
d.

Göra en meme som talar om för studenter att inte lyssna på rykten.

Skriva postbeskrivning för miljöombud till utskotten
i.

Vi ger detta uppdrag till Lovisa i och med hennes post som grön sektion. Selma
kan hjälpa till vid behov.

11. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

SU-projekt
i.

Vi måste sätta ihop en SU-projektgrupp. Simon och Therese ska även göra en
intressecheck för att se vilka förslag som är populärast.

ii.

Två förslag:
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1.

Att skriva om stadgar och skapa riktlinjer. Vi diskuterar att detta förslag
känns lättare i och med situationen vi befinner oss i nu.

2.

Masterstudenter. Kan vara svårt i och med Covid-19 men detta är något
som vi Styrelsen pratat mycket om tidigare.

b.

Reglementsändring utskotten
i.

SoCeR´s reglemente är senast uppdaterat år 2014. Ändringar får beslutas om på
årsmöte.

Mötet beslutade att göra ändringar i Societetens reglemente gällande införandet av
miljöombud.
Diplom till utskotten
ii.

c.

i.

Therese visar upp diplom och postbeskrivning.
1.

Mötet beslutade om att rösta igenom fadderist- och festeristdiplomen
samt postbeskrivningar.

ii.

Avklarat
1.

Marie-möte

12. Övrigt
a.

Nästa mötestid
i.

Nästa möte kommer vara Måndag den 11/5, kl 17:15-20:15

13. Beslut som tagits
a.

Mötet beslutade att göra ändringar i Societetens reglemente gällande införandet av
miljöombud.

b.

Mötet beslutade om att rösta igenom fadderist- och festeristdiplomen samt
postbeskrivningar.

14. Mötets avslutande
a.

Simon Berg stänger mötet kl. 18:43

