
 
Styrelsemöte 20-08-31 över Zoom 
  

Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Selma Stenberg, Lovisa Wedestig, Rasmus Classén, 
Joel Olofsson, Cherry Danielsson, Frida Kalm, Linnea Strömberg, Amanda Balk, Emily 
Wootten.  
 
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: 22 

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 Emily Wootten till justerare för mötet 

7. Föregående protokoll 

8. Meddelanden 

a. Linnea meddelar att hon väljer att kliva av uppdraget då hon inte har tid att 

lägga på styrelsearbete p.g.a. olika anledningar. 

9. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 

i. 10/9 går INSEKT-möten igång igen för höstterminen. 

b. Kassör 

i. Inget att rapportera. 

c. Grön sektion 

i. Inget att rapportera. 



 
d. Sekreterare 

i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig 

i. Fått in en del fall. 

f. Näringslivsansvarig 

i. Har styrt mycket med socionomdagen. 

● Har varit i kontakt med “Män” som är en organisation som pratar 

mycket om maskulinitet. 

● Går bra med utställarna 

g. Internationaliseringsansvarig 

i.  Se ovan post. 

h. AMO-ansvarig 

i. Inget att rapportera.  

ii. Ska ha sitt första AMO-råd 10/9. 

i. Aktivitetsansvarig 

i. Inget att rapportera mer än att styrelsens aktivitet gick bra. 

ii. Vore kul med mer samarbeten med våra utskott. 

j. Info & PR 

i. Varit mycket publicerat under NolleP kopplat till det eventet. 

ii. Haft kontakt med olika aktörer, men NolleP har tagit mycket fokus. 

k. UB 

i. Haft kontakt med Marie kring att utse kursrepresentanter för T1. 

ii. Möte på Torsdag kring VFU. 

l. Societeten 

i. NolleP är avklarat. 

ii. Ska börja med vanliga veckomöten snart igen. 

m. SoCeR 

i. Allt gick bra under NolleP, 

ii. Ser till att Ettan fixar en tacksittning. 

iii. Börjat planera inför socionomsittningen. 



 
1. De hoppas på mindre restriktioner kring sittningar snart. 

iv. Har börjat sälja ovvar. 

1. Hittills sålt åtta stycken men ska sitta även Onsdag samt nästa 

Måndag. 

n. Ledamot 

i. Ingen information. 

10. Att göra 

h. Ryggsäckar 

i. Simon anser att det börjat bli dags att beställa. 

1. Under NolleP var det omkring hälften som var intresserade av 

att köpa en ryggsäck om vi beställer detta. 

2. Vi tänker att det kan vara bra att ha ett lager av ryggsäckar att 

kunna sälja. Frågan är dock om budgeten klarar av att ligga ute 

med så mycket pengar. 

3. Tidigare var det Linnea som var ansvarig för detta, men nu 

behöver någon ta över ansvaret. Emily säger att hon kan skapa 

en enkät, men kan inte ta på sig ansvaret. Ingen anmäler sig 

frivillig så Linnea ombeds av Simon att skicka all nuvarande 

info till honom så länge. 

4. Emily fixar en enkät med deadline innan vårt nästa möte. 

i. Valberedning 

i. Hur vill vi göra med Linneas poster? 

1. Antingen letar vi upp en person som tar posterna sista halvåret 

eller så täcker vi upp för det själva. 

a. Vi beslutar inget definitivt. Frida säger att hon kan vara 

intresserad, men ska kolla upp lite inför nästa möte. 

ii. Valberedning inför nästa styrelse? 

1. Vi måste fixa en valberedning som kan förbereda förslag för 

nya ledarmöter för nästkommande styrelse. 



 
a. Kan vara bra om valberedningen kan gå in i 

zoomföreläsningar och presentera sig för att visa på att 

folk kan anmäla sitt intresse att söka styrelsen. 

b. Vi lägger ut en intresseanmälan kring att vara med i 

valberedningen. Vi lägger ut intresseanmälan på 

socionomforum samt försöker få tillgång till 

kursrummen för att så många studenter som möjligt ska 

få chansen att anmäla sitt intresse att ingå i gruppen.  

j. SU-projektet 

i. Det är dags att sätta igång. 

k. Societetens enkät om Nolle-P 

i. Societeten ska lägga ut en enkät och Societeten undrar om vi vill ha 

samma frågor som förra året. 

1. Vi kör på samma frågor som förra året med tillägget att vi 

frågar om vår föreläsning var givande. 

 

10. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Byta mötesdagar 

i. Vilka dagar kan vi ha möte på? 

1. Mötet beslutar att styrelsen framåt har möten på torsdagar 

varannan vecka 17:15-20:00. 

 

11. Avklarat 

a.  Nolle-P utvärdering 

i. Det fungerade bra. 

ii. Ibland stämde tider och vilka som skulle vara på plats inte överrens 

med schemat vi hade gjort innan NolleP. Chatten med alla faddrar var 

det som gjorde att det ändå fungerade helt okej. 

iii. Bra jobbat av Societeten utifrån Corona. 

iv. Kul att det var taggade faddrar och Nollan. 



 
v. Styrelsen syntes mycket även om alla inte var med hela tiden. 

Styrelsen som grupp syntes. 

vi. Nollan på Täppan blev väldigt lyckat. 

vii. Sammanfattning: Lyckat NolleP! 

12. Övrigt  

a. Gyckel till Tacksittningen 

i. 25/9 är Tacksittningen, skulle vara roligt att gyckla då för att synas lite 

extra inför Socionomdagen samt rekryteringen. 

1. Selma, Joel, Frida och Emily är ansvariga på att styra ihop en 

gyckelidé. 

b. Nästa mötesdag: 17/9 

c. Linnea kommer med ett förslag på en dag för en AW. 

13. Beslut som tagits 

a. Mötet beslutar att styrelsen framåt har möten på torsdagar varannan vecka 

17:15-20:00. 

14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 18:57.  

 

 


