
Styrelsemöte 2021-02-03 över Zoom  
 
Närvarande: Danial Raoufi, Selma Stenberg, Erika Löwenborg, Moa Eneström, Joel Stern, 
Mikaela Lemming, Amanda Balk, Fredrika Löwenborg & Sebastian Stedt. 
 
 
Frånvarande: Cherry Danielsson & Lisa Zako.  
 
 

1.  Måenderunda  
2.  Mötet öppnas 

a.  Danial Raoufi öppnar mötet kl. 17.02 
3.  Val av mötesordförande  

a.  Mötet beslutade att välja in Danial Raoufi  till mötesordförande  
4.  Val av mötessekreterare  

a.  Mötet beslutade att välja in Mikaela Lemming  till mötessekreterare.  
5.  Val av justerare  

a.  Mötet beslutade att välja in Joel Stern och Erika Löwenborg till justerare för 
mötet.  

6.  Föregående protokoll  
7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  
i. Är uppdaterad med allt. Planerar att boka möten med var och en för att 

se hur alla ligger till. Ska även ha möte med Yara som varit ordförande 
i styrelsen för att få en syn till på ordförandeposten.  

b. Kassör  
i. Krångel med banken. Förra styrelsen har lite egna utlägg som lagt ut 

för i efterhand, det ska Fredrika bokföra nu. 
c. Grön sektion  

i. Har fått fel info från Anna, mötet är inte i Februari utan i Mars.  
d. Sekreterare  

i. Inget att rapportera. 
e. VFU-ansvarig  

i. Har varit mig i termin 4 och 5 och presenterat information om VFU. 
Fler möten nästa vecka, bland annat med Anita och … för att se hur 
kursutvärderingen varit. Kursen ska utvärderas dels från studenterna 
men även lärare och kursansvariga.  

ii. Har haft möte med StuFF med den som är ansvarig för UB. Han tycker 
att Amanda ska vara med på dessa möten också.  

f. Näringslivsansvarig  
i. Har funderat på om man ska höra av sig till yrkesverksamma och ha 

lunchföreläsningar för att få en inblick i vad en socionom kan göra.  
g.  Internationaliseringsansvarig  



i. Inte närvarande. 
h. AMO-ansvarig  

i. Har presenterat sig i klassgrupperna på facebook. Förra vecka var det 
möte med Natalia som är ansvarig för alla AMO. Förväntningar på 
posten och en avcheck gicks igenom. Liu har skickat ut en 
mående-enkät som skickas ut till studenterna. Viktigt att vi får många 
som svarar på den så vi kan få se hur studenterna mår. Styrelsen 
behöver pusha lite för enkäten på sociala medier.  

i. Aktivitetsansvarig 
i. Vi i styrelsen behöver lära känna varandra bättre utanför 

styrelse-relaterade aktiviteter.  
Förslag nr 1: Alla ses utomhus förslagsvis en lördag eller söndag, 
grillar korv och gör utomhusaktiviteter. Vi kan även ta foton till 
hemsidan vid detta tillfälle. Tanken är att alla ska kunna vara med på 
detta. Är det någon som inte känner sig bekväm med detta så genomför 
vi inte aktiviteten.  
Förslag nr 2: Vi ses på zoom. Alla har lagat mat innan vi ses på zoom 
så äter vi tillsammans och gör olika aktiviteter.  

j. Info & PR 
i.  Bilder till hemsidan: om, hur och när?  

Om vi ses och har en aktivitet utomhus kan vi kombinera det och ta 
foton när alla ses. Vi avvaktar och ser hur det blir med aktiviteten och 
därefter bestämmer vi hur vi går till väga.  

k. UB  
i. Har börjat presentera sig i klassgrupperna på facebook. Har varit på 

UB-möte och fått uppdrag från StuFF om VFU, det ska tas upp med 
Amanda. 

l. Societeten  
i. Inte närvarande.  

m. SoCeR 
i. Är i full gång med rekrytering, väntar in ansökningar. Nästa vecka är 

det i full gång med allt som har med rekryteringen att göra.  
ii. Har börjat prata om ovveinvigning. Förra året blev den inställd och nu 

diskuterar de att de vill hålla i en ovveinvigning. De har gjort en plan 
för hur en ovveinvigning kan genomföras med de restriktioner som 
finns. De har en plan för max 8 pers. Det finns fler planer och tankar 
kring hur en ovveinvigning skulle kunna genomföras så corona-säkert 
som vanligt.  

n. Ledamot  
i. Inget att rapportera. 

8. Att göra  
a. Sektionsavtal 



i. Om AMO eller vice-AMO inte kan gå på möten med SSG måste någon 
annan i styrelsen gå! Lisa och Amanda ser till att höra av sig till resten 
av styrelsen om de inte kan gå.  

ii. Styrelsen får missa max ett AMO-råd per termin! 
iii. De punkter som står i grunden i sektionsavtalet måste vi som styrelse 

följa. 
b. Kläder 

i. Det förslag Erika kollade upp är väldigt dyrt, det blir för dyrt.  
ii. Fredrika har tittat på budgeten och har sett att det är budgeterat 6000kr 

för nya kläder. Totalt på punkten PR är det budgeterat för 7500kr. Om 
det skulle bli mer än 6000kr för nya kläder skulle vi kunna äska från 
IKOS.  

c. Diskutera ovveinvigning. 
i. SoCeR har gjort upp planer för att kunna genomföra en ovveinvigning 

corona-säker. SoCeR vill veta hur styrelsen ställer sig till detta.  
ii. Tanken är att invigningen ska genomföras i mindre grupper om max 8 

personer. De grupper som blir kommer att förbli under hela aktiviteten. 
Grupperna kommer inte att träffa varandra och SoCeR kommer att 
påminna om avstånd.  
SoCeR vill planera mer när de vet hur styrelsen ställer sig till saken.  

d. Program-ryggsäckar 
i. Trycket på ryggsäckarna lossnar och stämmer inte överens med Lius 

grafiska profil. ProfilPartner som tryckte ryggsäckarna har gått med på 
att göra om trycket på 60 ryggsäckar. Förra styrelsen beställde 12 
ryggsäckar till, dessa står inte ProfilPartner för utan dessa får vi stå för. 
Detta då de köptes in efter att det upptäckts att trycket var felaktigt. 
Det gjordes för att förra styrelsen skulle göra av med pengar. Det 
kostar 40 kronor styck, totalt 480 kronor för 12 ryggsäckar. 

ii. Vi behöver samla in alla ryggsäckar för att skicka tillbaka dem. 
Rasmus har sagt att han kan sitta på campus och samla in 
ryggsäckarna. Vi skulle behöva att någon i styrelsen som bor i 
Linköping kan sitta på campus Valla och samla in.  

iii. Vi ska inte gå ut med information om att trycket inte stämmer överens 
med Lius grafiska profil, utan vi går ut med information om att trycket 
lossnar. 

iv. Vi får hoppas att alla som köpt ryggsäck lämnar in den för att få det 
nya trycket. Vi hoppas att alla gör detta för att de ska få ett tryck som 
inte lossnar. Vad som händer om alla inte lämnar in sina ryggsäckar är 
lite oklart.  

e. Nolle-P 
i. Societeten tycker att Nolle-P var lyckat. Det var oväntat många Nollan 

som var med på aktiviteterna med helgerna som undantag.  
ii. Mikaela (general i Societeten) har skickat ut en utvärdering till 

medlemmarna i Societeten. Nolle-P kommer även att utvärderas i 



helgrupp och en sammanställning av utvärderingen kommer att delas 
med styrelsen. 

9. Beslut eller ansvarsfördelning 
a. Joel lägger ut på sociala medier och påminner och pushar om mående-enkäten 

från Liu/ StuFF. 
b. Fredrika kollar upp med Lovisa om avgiften för one.com ligger under PR eller 

administration.  
c. Selma tar ansvar för nya styrelse-kläder, Sebastian hör med en kompis om pris 

för enbart tryck och pris för tryck och tröjor. Priserna meddelas till Fredrika.  
d. Styrelse beslutar att Rasmus Classén ska få dra det som har med 

program-ryggsäckarna att göra.  
10. Avklarat 

a.  
11. Övrigt  

a. Nästa möte  
i.  

12. Mötets avslutande  
a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 18.21 

 
 


