
 
Styrelsemöte 2020-10-01 över Zoom 
  

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

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 Joel Olofsson till mötessekreterare. 

6. Val av justerare 

a. Mötet beslutade att välja in Cherry Danielsson till justerare för mötet. 

7. Föregående protokoll 

8. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 

i. Haft möte med utskottsgeneralerna. 

1. Samarbetet har varit bra. 

2. De var nöjda med NolleP. 

3. 21 oktober 17:15 kommer vi ha en rekryteringskväll. 

ii. Efter en stor fest i Linköping har det blivit en stor smittningsspridning 

bland studenter. LiU varnar därför om att myndigheter kan sätta 

restriktioner om spridningen sprider sig ännu mer kring studenter. 

b. Kassör 

i. Inte närvarande. 



 
ii. Genom att WSWD inte blev av har vi rätt mycket pengar att göra av 

med. Till nästa möte uppmanar hon övriga studenter att komma med 

idéer kring vad vi kan använda dem till. 

c. Grön sektion 

i. Inte närvarande. 

d. Sekreterare 

i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig 

i. Varit lugnt.  

f. Näringslivsansvarig 

i. Fått en ny studentkontakt på SSR som heter Carl Larsson. Kommer 

föreläsa på Socionomdagen. 

ii. Linnea kommer lämna över ansvaret som näringslivsansvarig till Frida 

Kalm och är kvar som internationaliseringsansvarig. 

g. Internationaliseringsansvarig 

i.  Se ovan post. 

h. AMO-ansvarig 

i. Emily och Selma var på AMO-utbildning i Tisdags 

1. Pratat om klustersmittan i Linköping 

2. Spelat in en film kring “Hur man festar säkert på LiU” 

ii. Har AMO-råd nästa vecka. 

i. Aktivitetsansvarig 

i. Inget att rapportera. 

j. Info & PR 

i. SSRs studentinformatörer undrar om de kan vara med under 

Socionomdagen. Emily sa att det är bättre att de kommer innan eller 

efter då Socionomdagen delvis är på distans. De fixar monter själv. 

ii. Kommunikationsavdelningen undrar om vi kan hjälpa till ikväll i en 

informationschatt på zoom där nyfikna kan ställa frågor om vad det 

innebär att studera på LiU. 

k. UB 

i. Varit på lärarmöte 



 
1. Kurserna på termin 7 - vad de ska heta. 

2. Förbereder kurserna inför T7 2022. 

3. Finns det inte några internationella studenter på en kurs som 

går på engelska så kommer kursen gå på svenska. 

4. De utvecklar kurserna baserat på vad studenterna skriver 

uppsats om. 

5. Utbudet baseras på lärares kunskap. 

6. Finns tankar om att återanvända inspelade föreläsningar. Att 

lärare spelar upp föreläsningar i en föreläsningssal med 

efterföljande seminarium på plats. 

7. Programmet kommer kvalitétssäkras nästa gång 2022 

ii. Rasmus ska ta upp med Marie att vi ska ha inflytande på de beslut de 

tar som påverkar vår utbildning. Detta står i lagen 

(Högskoleförordningen). Han ska även trycka på att hon måste bjuda 

in oss till “Marie-möte” snart. 

iii. Termin 7 verkar ha hanterat distansläget sämst. Termin 3 verkar ha 

hanterat distansläget bra eftersom de haft det innan. 

l. Societeten 

i. Societeten har schemalagt i skolan under Socionomdagen. Styrelsen 

ska kontakta programmet kring detta, men annars uppmanas de sätta 

skolan först. 

m. SoCeR 

i. SoCeR ska ha pub samma vecka som Socionomdagen. De planerar och 

styr med detta för nuvarande. Har mycket att göra under november. 

ii. Har fått in ett mejl av “Campus skramlar” där några i Norrköping 

skapat en bössa för hela campus norrköping. De kommer ha ett möte 

kring detta snart. De planerar att ha aktiviteter från 30 november till 6 

december.  

n. Ledamot 

i. Undrar när hon blir Näringslivsansvarig. Linnea svarar att Frida kan 

det efter Socionomdagen. 

10. Att göra 



 
h. Socionomdagen 

i. Alla utställare har skickat in sina videos som ska publiceras under 

hemsidan. Styrelsen har nu ett youtubesida ditt länkarna kommer gå. 

ii. Talare är nästan klart. Saknas en som kan tala om våld i nära 

relationer. På socialkontoret var de väldigt stressade och kunde därmed 

inte delta. Frida kan känna en som hon ska fråga. 

iii. Ska ha lite tävlingar. 

iv. Den 13 oktober kommer vi sitta tillsammans på zoom. Utskotten sitter 

ensamma (tillsammans i utskotten om de vill). 

v. De första panelsamtalen kring utmaningar i arbetet kring våld i nära 

relation börjar 10 på morgonen och programmet fortsätter fram till 16. 

vi. Ska vi ge ett gåvobevis till föreläsarna? Linnea pratar med Lovisa 

kring detta. Styrelsen tycker att det är en bra idé. 

i. SU-projekt 

i. Börjat skriva om stadgarna. Stött på problem kring att vissa dokument 

saknas (årsmöteprotokoll m.m.).  

j. Syjunta efter ovveinvigning 

i. Ovveinvigningen är den 7 november. 

ii. Torsdagen den 12 november så är det pub efteråt. Styrelsemötet flyttas 

till Onsdagen den 11 november 

k. Informationskväll 

i. 21 oktober kommer detta ske. 

ii. Vi återanvänder vår powerpoint, men vi försöker att prata mer. 

iii. Societeten och SoCeR styr planeringen av kvällen. 

l. Sektionspub i Vattentornet 

i. Rasmus har bokat Vattentornet den 12 oktober från kl. 19-01. 

ii. Styrelsen kör styrelsetröjan. 

m. Sälja ryggsäckar 

i. Vi säljer första gången den 12 oktober. 

ii. Vi säljer väskorna till de som intresseanmält först. 

iii. Emily mejlar ut till de som anmält intresse av att köpa väska att sista 

dagen att hämta ut är den 27 oktober. 



 
n. Valberedningen 

i. Fyra stycken har varit nominerade och en sökt. Frida har svarat dem att 

info kommer. 

ii. Matilda, Saskia, Nella och Anna Fälth var nominerade där samtliga 

varit med i styrelsen också. Styrelsen anser att Anna och Nella verkar 

som bra alternativ som kan samarbeta bra tillsammans. Frida skickar 

en förfrågan till dem om de vill vara med. 

o. Sektionsutbildningen 

i. Den kommer ske den Onsdagen den 7 oktober 15:00-16:45 på distans.  

10. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Äska pengar ryggsäckar 

i. Styrelsen beslutar att sektionen äskar 6 000 kr av programledningen 

till programryggsäckarna. 

11. Avklarat 

a. Gyckel tacksittningen 

12. Övrigt  

a. Förråd i skolan 

i. Simon har pratat med Annie från Trappan. Hon har samtal med skolan 

kring förråden under skolan och om detta kan nyttjas av 

studenföreningar. Inget bestämt ännu. 

b. Nästa mötestid 

i. Nästa mötestid blir den 15 oktober 17:15 på plats om inget oförutsett 

händer. 

13. Beslut som tagits 

a. Styrelsen beslutar att sektionen äskar 6 000 kr av programledningen till 

programryggsäckarna. 

14. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:13. 

 

 

 


