Styrelsemöte 2020-11-12 över Zoom
Närvarande: Amanda Balk, Simon Berg, Therese Blixt, Rasmus Classén, Cherry Danielsson,
Frida Kalm, Joel Olofsson, Selma Stenberg, Lovisa Wedestig & Emily Wootten.
Frånvarande: Linnea Strömberg.

1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:23.
4. Val av mötesordförande
a. Mötet beslutade att välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet beslutade att välja in Therese Blixt 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. INSEKT
1. Finns tillgång till lokal inför årsmötet.
2. Campus-Skramlar kommer att hålla sig till sin ursprungliga
planering inför musikhjälpen. Verkar dock som att vi är den
enda sektionen inom StuFF som har ett samarbete tillsammans
med de.
3. Finns en ny mall för termins-rapporten där deadline är 19/12.
Är fördelaktigt om ordförande, vice ordförande, UB och AMO
gör rapporten tillsammans.
b. Kassör
i. Avstämning kring examen.
c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.
d. Sekreterare
i. Inget att rapportera.
e. VFU-ansvarig

i. Kommer ut information till T4 under nästa vecka angående vårens
VFU.
f. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.
g. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.
h. AMO-ansvarig
i.
AMO-råd
1. Pratade om de nya restriktionerna, LiU:s riktlinjer håller till och
med den 22/11.
2. Kamos kommer att hålla i en informationskampanj angående
att studenter ska sluta flytta på möbler, hålla avstånd osv.
3. Ett anonymt rapporteringssystem kommer att skapas för att ta
emot information angående fusk, kränkningar osv.
4. Har börjat planera inför AMO-veckan.
i. Aktivitetsansvarig
i.
Syjuntan blir inte av.
ii. Temadagen
1. RFSL vill delta och prata om HBTQI (10000 kr)
2. Pelle Sandstack vill delta (15000 kr).
3. Kostnaden kan delas mellan oss och Marie.
4. Kommer eventuellt hållas v.49.
j. Info & PR
i.
Ska rekrytera studenter till öppet hus i vår, väntar dock på mer
information.
ii. Kommer att vara två utbildningsmässor, där den ena äger rum mellan
18-19/11 och den andra mellan 23-27/11. Deltagarna har gått
utbildningar för att få vara med i mässorna.
iii.
Rekryteringen för nästa års styrelse är igång.
k. UB
i.
UB-veckan
1. Gick okej. Var svårt att locka folk på grund av distansen.
ii. Kursråd
1. Diskuterades om inspelade föreläsningar och läget i terminerna
där det framkom att Evaluate för en termin avslutades innan
kursens slut. Är otydligt om det är hel eller kvart över som
gäller för de olika terminerna vid föreläsningar.
iii.
UB-möte
1. Framkom att lärare är dåliga på att erbjuda raster vid längre
seminarium och att kursansvariga inte alltid går igenom
resultatet från föregående kurs Evaluate.

iv. Lärarmöte
1. Litteraturlistan kommer att delas upp i böcker, hemsidor och
artiklar.
2. Finns en budget för att tillsätta nya doktorander.
3. Diskuterades om inspelade föreläsningar där fördelarna är att
studenterna kan ta sin tid, det sparas på lokalbokningar och
fokuset kan istället ligga på färdighetsträningar. Undviker även
långa resor för studenterna. Konsekvenserna kan dock bli att
studenterna går miste om det sociala och chansen att ställa
frågor direkt till föreläsarna.
l. Societeten
i.
Planeringen inför vårens mottagning är igång. Diskuteras om att
grupperna under mottagningen ska bestå av åtta personer per grupp vid
aktiviteter. Undrar om nuvarande styrelse kan tänka sig att vara faddrar
utöver SoCeR, Adeln och Societeten. Selma kan tänka sig att ställa
upp.
m. SoCeR
i.
Oklart huruvida socionomsittningen kommer bli av. Har även fått till
sig att vissa studenter inte vill gå oavsett om sittningen blir av eller inte
på grund av de nya riktlinjerna. Försöker att skjuta fram sittningen.
ii. På grund av att ovveinvigningen blev inställd kommer det anordnas två
invigningar i vår.
n. Ledamot
i.
Inget att rapportera.
o. SU-projekt
i.
Stadgarna är renskrivna och propositionen är klar. Detta ska läsas
igenom inför nästa möte.
p. Covid-19
i.
Alkoholservering är tillåtet fram till 22:00.
ii. Från den 19/11 kommer utskott kunna önska om att flytta fram sina
sittningar. Skulle utskotten dock vilja ställa in sittningar gäller de
vanliga avbokningsreglerna efter den 19/11.
11. Att göra
h. Musikhjälpen
i.
Simon har haft möte med generalerna i utskotten angående
musikhjälpen där det framkom att SoCeR har beslutat sig för att inte
hålla i en loppis.
ii. Till nästa möte ska alla gå igenom målen för att se över vilka en själv
kan ställa upp på.
iii.
Förslag på mål
1. Cinnamon challenge, try not to laugh challenge, bada i
strömmen, Joel rakar av sig håret, gå runt i banandräkt, vlogga,

äta surströmming, äta stark mat, tatuera sig, färga håret, tälta,
äta en glass på snabbast tid, ice bucket challenge, något med
Benjamin eller baka utan recept.
iv.
Förslag på mål för SoCeR och Societeten
1. Gemensamma: Göra finaste tårtan eller pepparkakshuset.
Rapbattle.
2. För SoCeR: Sebastian rakar ögonbrynen eller vaxar benen.
i. Ryggsäck
i.
Går att trycka över märket som redan finns med ett bättre, inväntar
prisförslag och därefter ska kontakt tas med LiU. Problemet då blir
insamlandet av alla ryggsäckar då studenter måste ta sig in till campus.
Ett förslag är att någon i styrelsen tar sig till Campus Valla för att
underlätta för studenterna i Linköping eller att vi gör ett formulär för
att stämma av hur många studenter som vill ha ett nytt tryck.
ii. Beslutar vi oss för att beställa brodyrmärken istället får vi inte använda
oss av LiU:s logga. Går inte heller att sy fast märket utan värme måste
användas.
iii.
De trasiga ryggsäckarna kommer att ersättas, dock utan tryck.
Företaget kommer att stå för kostnaden av nya tryck för de ryggsäckar
där trycket är förstört.
iv.
Lovisa har skapat tre förslag på sidor till Nolleboken angående
program-väskan. En omröstning kommer äga rum på styrelsens
facebooksida.
j. Årsmöte
i.
Simon har förslag på datum till årsmötet som är 16/12 kl. 17:15.
10. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Styrelsen beslutar att årsmötet kommer äga rum den 16/12 kl. 17:15.
11. Övrigt
a. Post-presentation inför rekrytering
i. Emily föreslår att vi ska lägga ut post-presentationer på instagram samt
postspecifika frågestunder på instastory. Dessa kommer då äga rum
under nästa vecka. Emily fixar ett schema för detta.
b. Nästa möte
i. 26/11 kl. 17:15 över Zoom.
13. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:04.

