
 
Styrelsemöte 20-08-05 över Zoom 
 

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

1. Måenderunda 
2. Godkännande av föredragningslista 

a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

3. Mötet öppnas 

a. Simon Berg öppnar mötet kl. 19:07 
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 till Rasmus Classén justerare för mötet 
7. Föregående protokoll 
8. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 

i. Haft kontakt med generalerna i våra utskott och Marie för att stämma 
av inför hösten.  

b. Kassör 

i. Deklarerat, fixat tillgång till banken för våra utskotts kassörer, skött 
utbetalningar samt bokfört.  

c. Grön sektion 

i. Fixat diplom.  

d. Sekreterare 

i. Ingen information. 

e. VFU-ansvarig 

i. Ingen information. 

f. Näringslivsansvarig 



 
i. Planerat inför socionomdagen, några föreläsare är bokade medan vissa 
fortfarande inte svarat. Kommer att finnas en panel där studenter får fråga ut 
föreläsarna angående olika ämnen, t.ex. våld i nära relation.  

g. Internationaliseringsansvarig 

i. Inget att rapportera.  

h. AMO-ansvarig 

i. Inget att rapportera.  

i. Aktivitetsansvarig 

i. Delat information om olika jobb som är aktuella för studenter att 
söka. Fått en förfrågan om att anordna en kväll för studenter där 
Emily gett förslag på spelkväll. Resterande medlemmar i Styrelsen är 
positivt inställda till detta förslag.  

j. Info & PR 

i. Fixat information och flikar på Styrelsens hemsida för enklare 
tillgång för studenterna.  

k. UB 

i. Fått en ny chef, Polly från StuFF. Kommer ett inlägg i dagarna med 
information om höstens studier samt kring restriktionerna som 
kommer att gälla.  

l. Societeten 

i. Ingen information. 

m. SoCeR 

i. Ingen information. 

n. Ledamot 

i. Ingen information. 

9. Att göra 

a. Vår aktivitet 

  i.  Aktiviteten blev delvis godkänd vilket medförde att femkampen fick tas 
bort ur planeringen. Det som kommer att genomföras är en föreläsning och 
kahoot. Ett förslag är att bjuda på lunch, vilket inför en social aspekt. Det blir 
dock viktigt att hålla koll på att avstånd hålls mellan studenterna.  

b. Vilka dagar är vilka med på? 



 
i. 17/8: kommer Styrelsen att presenteras men det är bara tre från Styrelsen 
som får vara med på aktiviteten. Förslag på dessa tre är Simon, Emily och 
Lovisa.  

18/8: Alla styrelsemedlemmar som inte är Adeln får vara med och delta under 
stadsvandringen.  

19/8: Styrelsens aktivitet. Alla som kan ska delta, om vi eventuellt skulle bli 
för många under aktiviteten får vissa gå hem.  

20/8: Studenterna kommer att delas upp i tre grupper vilket gör att 
studentuppropet kommer ske i omgångar om tre under tiderna 8:45-10:00, 
10:30-11:45 och 13:15-14:30. Bra om så många som möjligt är med.  

23/8: Bokloppis. Behövs tre faddrar, förslag på dessa är Joel, Selma och 
Rasmus.  

25/8: Nollan på Täppan. De som kan får vara med, kan eventuellt bli 
hemskickade om det blir för mycket folk.  

29/8: Minst tre från Styrelsen behövs men alla är välkomna så länge plats 
finns.  

c. Upprop 

i. Studenterna kommer att delas upp i tre grupper vilket gör att 
studentuppropet kommer ske i omgångar om tre, under tiderna 8:45-10:00, 
10:30-11:45 och 13:15-14:30. Bra om så många som möjligt är med.  

d. Märkesbacken 

i. Kommer äga rum den 13:e och 14:e augusti kl. 09-17. Så få som möjligt ska 
vara på plats, Lovisa har anmält sig som frivillig.  

10. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Göra klart styrelsens aktivitet 

i. Selma och Simon fixar detaljplaneringen under nästkommande vecka.  

11. Avklarat 

a.  

12. Övrigt  

a. Nästa mötestid 



 
i. 31/8 17:15-20:00.  

b. Ryggsäckar 

i. Kolla intresse på Styrelsens aktivitet för att sedan beställa.  

13. Beslut som tagits 
14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:53.  

 


