
kk,Styrelsemöte 2021-09-09

Närvarande: Wiktoria Witkowicz, Selma Stenberg, Fredrika Rosenqvist, Mikaela Lemming,
Joel Stern, Moa Eneström

Frånvarande: Sebastian Stedt, Danial Raoufi, Lisa Zakó, Erika Löwenborg, Amanda Balk

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Mikaela Lemming öppnar mötet kl. 18.08
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in Mikaela Lemming 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 Selma Stenberg till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Äskningen är nu inskickad till IKOS!

b. Kassör
i. I våras, fick inte Societeten pengar för Nolle-P våren 2021. Fredrika

har kollat upp om pengarna kommit in på styrelsens, eller utskottens
konton, vilket de inte har.
Lizette har hört av sig till StuFF och frågat var pengarna är, hon har
inte fått svar därifrån. Lizette hörde då av sig till Danial som sedan
hänvisade till Fredrika. Fredrika ber ordförande eller vice ordförande
att ta upp detta med StuFF på ett fysiskt möte. Mikaela tar upp detta på
INSEKT mötet nästa vecka.

c. Grön sektion
i. Inte närvarande.

d. Aktivitetsansvarig
i. Har en AW planerad som alla behöver rösta på i facebookgruppen

senast söndag 19/9.
e. Sekreterare

i. Inget att rapportera.
f. VFU-ansvarig



i. Inte närvarande.
g. Näringslivsansvarig

i. Socionomdagen: Lilla arbetsgruppen ska ha möte på tisdag för att
planera upp dagen.
Får nog tänka om kring inriktning “ledarskap” då alla föreläsare är
dyra och budgeten är oklar samt att det är svårt att hitta föreläsare.
Har man tips hör man av sig till Sebastian!
Pratat med Annie om att ha pub på kvällen, hon ska återkomma.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inte närvarande.

i. AMO-ansvarig
i. Inte närvarande.

j. Info & PR
i. IKOS efterlyser 2 socionomstudenter, en kille och en tjej. Detta är till

en video som ska läggas ut på youtube. Uppdraget är att bli intervjuad
med frågor om socionomprogrammet. Timpengen ligger på 137 kr/h
samt ett arvode på 300 kr. Joel ställer upp, vi behöver en tjej som också
kan ställa upp.

ii. Ska uppdatera hemsidan med fler gruppbilder på bland annat
societeten och SoCeR. Vi behöver ta gruppbilder! Förslag, om AW:n
blir efter möte kan vi ta bilder innan AW:n.

iii. Instagram-presentationerna kommer börja på måndag. Punkterna vi ska
svara på kommer komma i gruppen! Förslag på någon rolig grej att
svara är välkommet.

k. UB
i. Ska gå på kickoff nästa vecka. På lärarmötet tog de upp om

språk-verkstan. Det finns studenter som inte är så starka i att skriva
akademiskt, lärarna har märkt detta. Lärarna skulle tycka att det var
intressant att veta hur många studenter som vet om att det finns.
Känslan från oss är att bilden av språk-verkstan är att det är för
personer som har svårt för att skriva. Vi hade behövt höja statusen då
det är något som finns till för alla, inte bara de med svårigheter.
Joel tar tag i detta med hjälp av Moa.

l. Societeten
i. Har vilovecka! Ska skicka ut en utvärdering till ettan nästa vecka samt

planera in en utvärdering med SoCeR. De ska även utvärdera själva.
m. SoCeR

i. Gyckel: Till socionomsittningen vill SoCeR gärna att vi som styrelse
gycklar. Sittningen kommer äga rum i November.

ii. Ovveinvigning: Det är 49 ovvar som köpts! Hur blir det med
restriktionerna, hur ska ovveinvigningen planeras? Den kommer
förmodligen att äga rum i oktober eller november. Då kommer det inte



vara några restriktioner från regeringens håll, bör vi kolla upp hur
StuFF ställer sig till detta?

iii. SoCeR ska prata med de andra festerierna, vi tipsar även om att prata
med Pärl-SoCeR för info om hur en “vanlig” ovveinvigning ser ut.

n. Ledamot
i. Inget att rapportera.

8. Att göra/ nyheter
a. Ryggsäckar: Vi har fått en fråga från en student som köpt ryggsäck men som

inte kunde lämna in den i våras. Kommer det komma ett nytt tillfälle att lämna
in ryggsäckar för omtryck?
Vi tar upp detta på ett möte när flera närvarar!

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Majmötes-protokollet har inte justerats, detta måste göras! Danial måste

skicka det till justerarna!
b. Nästa möte

i. Tisdag 18.00 K21!!!
12. Mötets avslutande

a. Mikaela Lemming avslutar mötet kl. 19.22


