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Styrelsemöte 1/6-20 över Zoom
Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Emily Wootten, Selma Stenberg, Lovisa Wedestig,
Rasmus Classén, Frida Kalm, Linnea Strömberg.
Frånvarande: Joel Olofsson, Cherry Danielsson, Amanda Balk.
1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:30
4. Val av mötesordförande
a. Mötet beslutade att välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet beslutade att välja in Lovisa Wedestig till mötessekreterare
6. Val av justerare
a. Mötet beslutade att välja in Selma Stenberg till justerare för mötet
7. Föregående protokoll
8. Aktuellt:
a. Ordförande/vice-ordförande
i.

Har kompletterat terminsrapport och SU-projekt.

ii.

Simon och Rasmus var på programråd. LiU hade då inte hört något
om läget efter sommaren, detta har vi dock fått information om nu.
Nya programansvarig var med på programrådet.

b. Kassör
i.

Lovisa har haft kontakt med Kårservice angående förråd. Det
kommer i sådana fall kosta sektionen ca 550 kr/m2. Kårservice ska
höra av sig.

ii.

Ekonomirapport. Visar intäkter, planerade utgifter och differenser.
1. Sektionsavtalet ska betalas ut två gånger per år
2. Vi har inte använt pengar på vissa poster och därför ligger lite
plus där. Exempelvis på Aktivitet och World social work day
i och med Covid-19.
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3. Äskningarna till festeriet och fadderiet ska betalas ut i juni.
4. Examenskomittén har inte äskat än.
5. PR har vi gått lite minus pga hoodisar och roll up:en.
6. Vi har gjort av med 13.000 från januari men kommer göra av
med mer i och med äskningar från fadderiet och festeriet.
iii.

Äskningar.
1. Fadderiet.
a. Budgeterat 10.000 kr men fadderiet har äskat 12.600
kr.
b. Vi godkänner 10.000 kr som budgeterat.
2. Festeriet.
a. Budgeterat 5000 kr för stass .
b. Vi godkänner 5000 kr som budgeterat.
c. Vi har budgeterat 5000 kr för låneovveraler men de
äskar 5383 kr, vilket Styrelsen godkänner.

iv.

Något vi diskuterade: Ska Socionomdagen slås ihop med World
Social Work Day som inte blev av i våras? Eller ska Socionomdagen
bli av fast med större budget än tänkt?

c. Grön sektion
i.

Lovisa har gjort testamenten för utskottens miljöombud som hon
visar. Hon utgick från miljöplanen som Styrelsen har, den gick
igenom. Festeriets testamente för miljöombud innehåller bland annat
information om hur deras sittningar och fester ska gå till ur ett
miljöperspektiv. Fadderiets testamente för miljöombud innehåller
bland annat hur Nolle-P ska genomföras ur ett miljöperspektiv samt
att märkesbacken ska målas med en miljövänlig färg.

d. Sekreterare
i.

Ingen information.

e. VFU-ansvarig
i.

Ingen information.

f. Näringslivsansvarig
i.

Socionomdagen
1. 12-13 oktober
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2. Har planerat att genomföra det fysiskt men detta kanske inte
går på grund av omständigheterna.
a. Som alternativ kan detta ske via sociala medier där vi
filmar föreläsarna och panelerna. Teman som är
aktuella är hedersrelaterat våld samt patriarkat.

b. Planeringen utgår från distansläget för att slippa
dubbel planering och för att inte skapa stora
folksamlingar i onödan.
c. All information, tävlingar, stödstrumpan och

föreläsningar m.m. kommer finnas på hemsidan.
d. Det finns svårigheter med att ha socionomdagen på
distans då det inte är lika lätt att uppskatta hur stort
deltagandet av studenter blir.
3. Gruppen som planerar Socionomdagen träffas nästa vecka via
zoom och fortsätter planeringen.
4. Vad händer om skolan beslutar om att distansläget upphör?
a. Svårt att boka in föreläsare osv med kort varsel.
b. Ett problem är att distansläget inte ger samma
förutsättningar till att spendera pengar, vilket är något
som styrelsen behöver göra.
5. Information kring socionomdagens planering skickas till
programansvarig.
g. Intersektionaliseringsansvarig
i.

Samma som ovan.

h. AMO-ansvarig
i.

Utbildning
1. Pratade om hur vi kan arbeta och gråzonen mellan posterna
AMO och UB.
2. Det pratades om att festa säkert och sexuella trakasserier.
a. Det finns en färdig presentation för detta. Förslagsvis
kan denna information presenteras på
programintroduktionen för de nya studenterna eller ett
annat tillfälle under hösten.

i. Aktivitetsansvarig
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i.

Därtill gyckel Nolle-P
1. Vi har börjat filma vissa scener.

ii.

Kårvalet
1. StuFF gav oss beröm för vår prestation i kårvalet. Vi
hamnade på en andraplats.
2. Vilken dag ska vi ha AW för socionomstudenterna?
a. Torsdag 4/6, kl. 18:00 på zoom.

j. Info & PR
i.

Campusbokhandeln undrar om vi vill ha rabattcheckar på 5 % till de
nya studenterna. Detta har vidarebefordrats till Societeten.

ii.

Hemsidan
1. Emily har börjat fixa så att man kommer kunna se tidigare
generationer av utskotten på hemsidan.

k. UB
i.

Det sista mötet missades. Detta är bra att ha i åtanke för andra av oss
som går på möten då vi endast får missa ett visst antal möten.

ii.

Evaliuate ska komma in i LiU-appen.

iii.

Riktlinjer för examinationer under distansläget.
1. Det ska vara tydligt vilket format tentan kommer ha.

iv.

Enkät rörande distansläget.
1. Sista svarsdag på söndag.

l. Societeten
i.

Ingen information.

m. SoCeR
i.

Ingen information.

n. Ledamot
i.

Ingen information.

9. Att göra
a. SSR-kontrakt
i.

Tidigare år har kontakt skett mellan Societeten och SSR direkt vilket
inte har fungerat bra. Det har då skett ett byte så att styrelsen ska ha
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kontakt med SSR istället vilket inte heller har fungerat bra då SSR är
svåra att få tag på.
ii.

Förslaget från SSR var att vi ska införa ett tillsvidarekontrakt med
möjlighet till uppsägning så att vi slipper arbetet med en stor mängd
mejlkontakt.

iii.

Frågan är om kontraktet gäller när ordförande går av.
1. Linnea och Simon kollar upp och pratar ihop sig.
2. Alternativen är att:
a. SoCeR, Societeten och styrelsen skriver tre separata
kontrakt med SSR.
b. Att styrelsen har ett kontrakt som täcker SoCeR och
Societeten.

b. Diskussion kring deltagande
i.

Deltagande på seminarium.
1. Det är enkelt för studenter att “gömma sig” på seminarium
genom att stänga av kameran osv.
2. Det krävs att lärare är hårdare på seminarium och konsekventa
med bedömning.

ii.

Fanns en fråga gällande huruvida alla studenter deltar i grupparbeten.
1. När det kom upp på programrådet var känslan att det är
studenternas ansvar att säga till om inte alla tillför arbete i
arbetsgrupperna. Ett problem är att programmet inte anser det
vara ett problem.
a. Ett alternativ för att förbättra detta är att göra en enkät
gällande grupparbeten där socionomstudenter får tycka
till kring ämnet och sedan meddela resultatet till
programledningen.
i.

Rasmus, Linnea och Frida utformat enkäten
nästa vecka.

ii.

Enkäten skickas ut innan Nolle-P för att undvika
att de nya studenterna svarar.

b. Ett annat alternativ är att definiera delaktighet.
c. Schema för Nolle-P
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i.

Vi har gjort ett schema för styrelsens deltagande under Nolle-P så att vi
har koll på vem som gör vad och vilka som deltar på vilka aktiviteter.

d. Gyckel Nolle-P
i.

Vi har filmat ca hälften av scenerna till vårt därtill och filmar
resterande nästa vecka.

e. Utvärdera terminen
i.

Vi går laget runt och pratar om vad vi tyckt om terminen.
1. Den allmänna uppfattningen är att vi trots omständigheterna har
gjort ett bra jobb och anpassat oss väl.

f. "Om det är distans"- från Marie mötet
i.

Marie önskar att vi vill finnas som resurs till de nya studenterna, ex. ge
instruktioner till zoom och lisam m.m.

10. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Inget.
11. Avklarat
a. Majmötet.
12. Övrigt
a. Nästa mötestid
i.

Eftersommaren

13. Beslut som tagits
14. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:50

