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Styrelsemöte 11/5-20 över Zoom 
 

Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Joel Olofsson, Emily Wootten, Selma Stenberg, 
Amanda Balk, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, Frida Kalm, Linnea Strömberg, Cherry 
Danielsson. 
 
Frånvarande: - 
 
 

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

3. Mötet öppnas 

a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:23. 
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 Lovisa till justerare för mötet 
7. Föregående protokoll 
8. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 

i. Diplomen till de utskottsaktiva är nu redo. 
ii. Simon har haft avstämning med StuFF 

1. Sektionsutbildningen är inställd. 
2. Behövs en person till i StuFF-styrelsen. 
3. NolleP kan vara möjlig då det är distansläge kring denna typ 

av aktiviteter fram till 10 augusti. 
4. Alla distansstudier (borde det vara utlandsstudier?) vid LiU 

blir uppskjutna eller inställda helt i höst. 

b. Kassör 

i. Har pratat med utskottens kassörer och de ska lämna in äskningarna 
till nästa möte. 
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c. Grön sektion 

i. Miljöplanen är inskickad. 
ii. Håller på med testamenten till de nya miljöansvariga i utskotten. 

d. Sekreterare 

i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig 

i. Inget att rapportera. 

f. Näringslivsansvarig 

i. Inget att rapportera. 

g. Intersektionaliseringsansvarig 

i. Inget att rapportera. 

h. AMO-ansvarig 

i. Hade sitt sista AMO-råd i torsdags, Emily närvarande. 
ii. De som är AMO i andra sektioner går av till sommaren. 

i. Aktivitetsansvarig 

i. Pride kommer hållas online under åtta dagar, Emily har informerat 
om detta via våra sociala medier. 

ii. Emily och Lovisa har skrivit på därtillet för vårt gyckel under 
Nolle-P. 

j. Info & PR 

i. Ska prata med studie- och yrkesvägledaren om formuläret som Emily 
skapat kring studenter som vi engagera sig på de öppna hus som hålls 
två gånger under året. 

ii. En mässa för gymnasieelever ska hållas i höst och mässansvarig för 
Populärvetenskapliga veckan 23 oktober har hört av sig till oss med 
en förfrågan om vi vill vara med. Vi har fram till augusti på oss att 
bestämma oss. 

iii. Ingen responderade på vår “poll” som vi la ut på sociala medier kring 
ryktesspridning kring corona m.m. 

k. UB 

i. Har varit på studentråd där det inte var så många studenter som 
deltog. 

1. Pratade om hur distansläget går 
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2. Kurslitteratur, böcker återkommer 
3. Kommer ett besked inom kort kring om distansläget fortsätter 

i höst 
4. Kommer info kring webbkamer vid 

onlineseminarier/föreläsningar 
5. Delaktighet i arbetsgrupperna, gruppkontrakten → Vad 

menas? 
6. Studenthälsan har workshops för studenter online 

ii. Studentråd med termin 1 

1. Väldigt mycket just nu 
2. Svårt att hitta stöd i arbetsgrupperna, har nu skapats 

smågrupper där studenter ses för att träffa varandra. 
3. Sektionen skulle kunna anordna fler onlineträffar för 

studenterna. 

iii. Sammanfattningsvis: Det finns stor efterfrågan kring att sektionen 
anordnar event som hjälper studenterna att ta sig igenom 
distansläget. 

iv. Marie och Rasmus har pratat om en enkät där studenterna får svara 
på hur programmet kan jobba med i höst. Mötet går igenom enkäten 
och ger feedback. 

l. Societeten 

i. Behöver styrelsen mer faddrar under deras aktivitet?  

1. Mötet meddelar att det räcker med att styrelsen närvarar. 
Cherry tar med detta till Societeten. 

ii. Styrelsen ska ha styrelsetröja och inte faddertröja under Nolle-P. 
iii. Societeten kommer att planera en “ifall att”-planering om Nolle-P 

skulle bli på distans. 

m. SoCeR 

i. Planerar vidare inför Nolle-P.  
ii. Mycket kring gyckel just nu.  

iii. Äskningen är på ingång till sektionens kassör. 

n. Ledamot 

i. Inget att rapportera. 
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9. Att göra 

a. Tävling kårvalet 

i. 15 maj är sista dagen för att rösta till kårvalet. StuFF har skapat en 
tävling för alla sektioner där den sektion som har flest röstande 
medlemmar vinner StuFFs fikabudget. Därför väljer mötet att skapa 
en uppmaningsaktivitet för att få våra medlemmar att rösta. 
Konceptet för aktiviteten är att ju fler personer som tillhör vår 
sektion som röstar, desto fler uppdrag genomför styrelsens 
medlemmar. Emily marknadsför detta. 

b. SU-projekt 

i. Finns behov av att ännu en person är med i gruppen. Joel väljer att 
ansluta till gruppen som sedan tidigare består av Therese, Lovisa, 
Simon och Frida. 

c. Beställa ryggsäckar 

i. Vi avvaktar med att beställa ryggsäckar tills vi har mer information 
kring om det kommer nya studenter i höst eller ej. 

d. Terminsrapport 

i. Simon och Therese har skrivit ihop merparten av terminsrapporten, 
men går igenom vissa punkter kring utvärderingen av den egna 
verksamheten med mötet. 

ii. Mötet menar att utvecklingsområden i vår verksamhet är att finnas 
till för våra masterstudenter. I det stora hela jobbar vi på bra. 

e. Majmöte 

i. Behöver sekreterare 

1. Rasmus kan ställa upp som sekreterare för mötet. 

10. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Inga beslut att ta 

11. Avklarat 
12. Övrigt 

a. Skiftet 

i. Det var skilda åsikter kring hur sektionen skulle ställa sig i frågan 
kring hur skiftet sköttes av våra utskott. Allmän diskussion kring 
veckan. 
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1. Svårt att ändra saker mitt under evenemanget. 
2. Vi anser att utskotten gjorde det bästa av situationen. 

b. Gyckel till Nolle-P 

i. Emily och Lovisa redovisar sina idéer för gycklet under Nolle-P. 
Huvudgyckel blir “Hela styrelsen bakar” och därtill blir ett “The 
Simpsons”-montage där alla styrelsemedlemmar är med. Mötet 
tyckte att deras idé var väldigt bra och Emily och Lovisa får uppdrag 
att skriva ett manus. 

ii. Nästa möte 

1. Simon eller Therese lägger ut en poll på Facebook där 
styrelsemedlemmarna får rösta om när de kan. 

13. Beslut som tagits 
14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:07 

 
 


