
 
Styrelsemöte 2020-09-17 över Zoom 
  

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

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 Therese Blixt till justerare för mötet 

7. Föregående protokoll 

8. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 

i. Har haft INSEKT-möte 10/9. 

1. STUFF under LiU märkte att Nollan söp mycket själva, så 

distanseringen hölls inte ändå. Genom detta har restriktionerna 

släppts för utskott att arrangera vad de vill. 

2. Vi uppmuntras att göra något kring Musikhjälpen. 

3. Någon gång under oktober kommer en sektionsutbildning ske 

som är obligatorisk för alla styrelsemedlemmar. 

b. Kassör 

i. Inget att rapportera. 

c. Grön sektion 

i. Inget att rapportera. 



 
d. Sekreterare 

i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig 

i. Inget att rapportera 

f. Näringslivsansvarig 

i. Socionomdagen 

- Emily har fixat på hemsidan. 

- Utställarna är klara. 

- Ska övriga styrelsemedlemmar göra något? Tagga studenter! Dela 

inlägg, schema, m.m. i klassgrupper. Bra om alla är med andra 

dagen. 

g. Internationaliseringsansvarig 

i.  Se ovan post. 

h. AMO-ansvarig 

i. Har haft AMO-råd 10/9 

1. SKAM-amo hade märkt att det inte fanns någon handtvål på 

skolans toaletter. 

2. Studenthälsan kommer på besök nästa AMO-råd. 

3. Lokalbokningarna har släppts från och med 1/9 

4. Utrymningstrappa via K4 håller på att fixas. 

5. KAMO har gjort en video om att “festa säkert” som Emily och 

Selma ska jobba med och lägga ut till studenterna. 

i. Aktivitetsansvarig 

i. Huvudgycklet är klart  

j. Info & PR 

i. Har gjort två flikar på hemsidan för Socionomdagen. 

ii. Sista dagen för valberedningen är på söndag. Än så länge har vi fått in 

en ansökan. 

iii. Trappan har blivit glada över att Emily promotat dem väldigt mycket. 

k. UB 

i. Har haft UB-möte. 

1. Öppnat upp för salsbokningar. 



 
2. Personer som är i riskgrupp kan kräva att genomföra tentamen 

på distans. 

3. UB-vecka v. 44 kommer ske på distans. 

ii. Möte med Marie 

1. Pratat om alumner inför socionomdagen. 

2. Spelade in en föreläsning till T1. 

3. Liu har en utgångspunkt och sen är det upp till varje 

programansvarig att avgöra om hur mycket distans det ska vara. 

Lärare kan söka dispens för att tentamen ska vara på plats. 

4. Nya programansvarig undrar om det är något som styrelsen vill 

ta med till lärarmötet om en vecka. 

l. Societeten 

i. Inget att rapportera. 

m. SoCeR 

i. .Inget att rapportera 

n. Ledamot 

i. Inget att rapportera 

10. Att göra 

h. Filma gyckel 

i. Vi ska spela in därtillet på lördag genom att förfesta tillsammans. Vi 

ska filma småklipp under kvällen och sedan klippa ihop dem i ordning 

för att visa “hur styrelsen festar” 

ii. Plats 

1. Vi hör med Nea från Societeten för att se om vi kan boka 

Vattentornets publokal. Om inte detta fungerar får vi höras om 

en annan plats. 

i. Tacksittning - outfit och förfest 

i. Vi kan vara hos Simon för att förfesta. 

ii. Förfesten börjar 16:00 

iii. Tema: Sjömanstema (Rasmus beställer) 

j. Äska pengar för ryggsäck 

i. Vi har beställt 60 ryggsäckar eftersom vi har fått 55 beställningar 



 
ii. Priset kommer hamna på ca 400 kr per ryggsäck. 

iii. Marie har lovat att hon kommer vara behjälplig med lite pengar, dessa 

kommer användas till att sänka priset på ryggsäckarna för studenterna. 

iv. Vi äskar 100 kr per ryggsäck, alltså 6 000 kr. Lovisa skickar 

äskningen. 

k. Musikhjälpen 

i. Vill vi göra något under evenemanget Musikhjälpen? 

1. 14-20 december sker detta. 

2. Mötet beslutade att vi ska anordna en socionombössa för 

socionomstudenterna på LiU. 

l. SU-projekt 

i. Gruppen har suttit tillsammans två gånger. Samtliga har läst igenom 

stadgarna och börjat göra korrigeringar. Gruppen önskar att övriga 

medlemmar läser igenom stadgarna och påpekar om det är något som 

ser konstigt ut till nästa möte. 

m. Informationskväll 

i. När ska vi ha infokväll inför att söka styrelsen? Simon och Therese ska 

träffa generalerna för att prata rekrytering och tar med oss detta tills 

dess för att boka in. 

10. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Master- och magister studenter 

i. STUFF har skrivit ett avtal att det nu inte är ett krav att master- och 

magisterstudenter ska ha ett NolleP. Vi kan skriva in dem i vårt 

nuvarande avtal om vi vill. Detta kan ge oss mer pengar men det lägger 

mer press på Rasmus och Selma som UB och AMO. 

ii. Rasmus tog upp att vi bör rekrytera en vice UB under vår rekrytering 

där vice UB får särskilt ansvar för masterstudenterna. 

iii. Mötet beslutade att vi skriver in masterstudenterna i vårt avtal med 

STUFF. 

11. Övrigt  

a. Återgå till IRL-möte 

i. Vi testar att köra IRL-möten och utvärderar efter detta. 



 
b. Nästa mötestid 

i. 1 oktober 17:15-19:00. Simon återkommer med plats. 

13. Beslut som tagits 

a. Mötet beslutade att vi skriver in masterstudenterna i vårt avtal med STUFF. 

b. Mötet beslutade att vi ska anordna en socionombössa för 

socionomstudenterna på LiU. 

14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 18:47. 

 

 

 


