
Styrelsemöte 2021-09-22

Närvarande: Selma Stenberg, Joel Stern, Lisa Zakó, Mikaela Lemming, Fredrika Rosenqvist
(zoom), Erika Löwenborg (zoom), Moa Eneström, Wiktoria Witkowicz, Sebastian Stedt &
Amanda Balk.

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Mikaela Lemming öppnar mötet kl. 17.17
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 Joel Stern till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Mikaela var på INSEKT-möte förra veckan.

Vaccinationerna på campus har gått bra! StuFF tackar för samarbetet
gällande spridning av information.
Mottagningen har gått bra, det har inte varit några kluster smittor, bara
enstaka enskilda fall.
Det har varit lite problematik i Norrköping. Det har varit
gymnasieelever som hotat fadderister. StuFF har kontaktat skolor och
kommunen och har en dialog med dem.

b. Kassör
i. Har inte hört något från Magnus om äskningen sedan mötet med Marie

och Magnus. Joel har fått info om att Magnus skulle kika på äskningen
idag.

ii. SSR pengarna har inte kommit in, de har ett par dagar på sig. Kommer
inte pengarna får Fredrika kika på att skicka ut en ny faktura med
ränta.

iii. Fredrika kommer att göra om budgeten. Det låg 5000kr på world social
work day, men det blev gratis i och med att det blev på zoom.



Detta resulterar i att 2000kr mer lades på aktivitet och 3000kr mer
lades på socionomdagen.

c. Grön sektion
i. Det var utbildning igår, Linn från SoCeR skulle ha gått men hon blev

tyvärr sjuk. Erika har kontaktat Anna som är ansvarig för grön sektion
och frågat om hon kan få powerpoint att visa Linn vilket är ok.

ii. Vi ska hålla i en “miljödag”, Erika har kikat på att göra exempelvis en
klädbytar-pub.

d. Aktivitetsansvarig
i. Nästa vecka när vi skulle köra fotografering och AW pratade Erika och

Selma om ifall vi vill gå till världens bar då trappan är stängd.
ii. Skriv i chatten om man kan eller inte snarast!

iii. Har SoCeR satt datum för ovveinvigning? Det är inte bekräftat än, men
förmodligen 13/11. När datumet är satt behöver vi planera en syjunta!
Vi tittar mer på det när datumet är spikat!

e. Sekreterare
i. Har fått svar från StuFF angående mottagningsstödet. De håller på och

utreder vad som hänt och vi får förhoppningsvis snart in pengar.
ii. Mikaela har mailat till LiU angående trycket på ryggsäckarna för att se

till att det blir rätt från början. Vi väntar på svar!
f. VFU-ansvarig

i. VFU-råd förra torsdagen, förra terminen fick kritik för att de inte
svarade på utvärderingen. Det var 60 studenter som var ute på VFU
förra året och det är viktigt att så många som möjligt svarar för att man
ska få ett grepp om hur VFU:n har gått.

ii. Vi som styrelsemedlemmar måste pusha för att våra medstudenter
svarar på utvärderingen.

iii. Antalet platser behöver fyllas på, därför skrivs nu avtal med
VFU-platser för att tillförsäkra att alla studenter kan få en VFU-plats.

iv. Amanda fick säga hur hon tycker att det går. Det är en student som inte
har någon plats som har behövts sätta ut akut.

v. Har fått mail till VFU-mailen med frågor kring vart man ska vända sig
om man inte är nöjd med VFU:n.

vi. Wiktoria upplyser om att vissa sektioner lottar ut presentkort bland de
som svarat på kursutvärderingen. Socionomerna är dock generellt bra
på att svarar på kursutvärderingarna. Det är även handledare som är
dåliga på att svara på utvärderingen.

vii. Allmänt om utvärdering: Lärarna SKA återkoppla/ svara på
kursutvärderingen, detta sker inte så ofta. Vi i styrelsen behöver kanske
pusha på att svara på utvärderingarna. Vi tror att fler studenter hade
gjort kursutvärderingen om vi hade fått återkoppling på den.



Kursutvärderingen är allmänt ganska tråkig, den kanske behöver göras
lite roligare?

g. Näringslivsansvarig
i. Socionomdagarna planeras. Mycket hänger på om vi får så mycket

pengar som vi har äskat.
ii. Maskrosbarn hörde av sig, de vill ha 10.000kr för 2 föreläsningar. Vi

behöver veta att vi får pengarna innan vi tackar ja till föreläsningarna.
iii. Sebastian har mailat Ulrika Wernersjö men har inte fått svar.
iv. Vi får ytterligare 3000 kronor om SSR är med.
v. Joel, Sebbe och Mikaela jobbar på med att höra av sig till arbetsgivare.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. AMO-råd: Det var mest en genomgång i hur ett AMO-råd fungerar. De

fick också veta att vaccinationen på campus blev lyckad. Det kommer
vara fler tillfälle framöver.
Vi befinner oss i pandemi nivå 1, vilket betyder att det lättar. Lärarna
får själva bestämma om de vill planera utbildningen helt på distans
eller på plats.
Lokalbokningen gör så att man fortfarande ska vara få i varje rum .
Folk upplever att LiU, både Norrköping och Valla har varit dåliga med
att återställa studieplatser.
Det kommer en studentundersökning som egentligen ska ske var 3:e år
men det har nu inte skett på 5 år. Denna kommer ske på vårterminen
och en specifik person är anställd fö att genomföra denna. Den
fokuserar på pandemin.
Hjälp min vän och AMO-veckan kommer att ske i vår. AMO-veckan är
vecka 10.

ii. SSG-möte: I Norrköping kommer det ske en utlysning om
stipendieutdelning. Alla studenter kommer att få ett mail om detta och
man kan söka flera olika stipendier. Man får ersättning. De har bett oss
att sprida detta!
Lars (IKOS-prifekt) vill ta del av enkäten (SU-projektet) när den är
klar. Han vill ta dela av resultatet.

j. Info & PR
i. Alla behöver svara på frågorna i chatten och skicka till Joel så vi kan

lägga upp på instagram. Ta inspiration från förra året, använd emojis!
ii. Vi måste tänka att detta är mycket för valberedningen, så få det att låta

roligt.
iii. Joel har kontaktat språkverkstaden men har inte fått svar än. Joel

frågade om de har något dokument som han kan dela eller om han ska
skapa något själv.



iv. Socionomdagarna: Schemat är på gång men vi väntar tills hemsidan är
klar så det blir rätt länk.

k. UB
i. Enkät: Joel hade möte med Magnus imorse. Magnus hade ett par

synpunkter på enkäten, det var lite smågrejer. Magnus vill att vi
kopplar vissa frågor till arbetsmiljö samt lägger till följdfrågor.
Poängen är att vi ska informera studenthälsan om hur studenterna mår/
mått. Detta behöver kanske förtydligas i enkäten.

ii. Magnus undrar lite kring hur vi kommer att meddela om studenthälsan.
Magnus har fått till sig att det är svårt att hitta till studenthälsan
(hemsidan). Vi kan länka studenthälsan i enkäten samt lägga ut i
klassgrupperna på facebook. Marie har pratat om att enkäten skulle
kunna skickas ut till alla socionomstudenternas liu-mail. Den kan även
läggas upp på Lisam-sidan.

iii. Det som händer nu är att kursrepresentanter ska utses.
iv. Första UB-mötet var förra veckan på plats i Linköping. Programråd

imorgon.
l. Societeten

i. SSR vill ha en föreläsning, det är inte bestämt när. SSR har spikat att
de ska kontinuerligt sponsra Societeten så de behöver inte kontakta
dem om det.

ii. Hade en sponsor som inte dök upp under Nolle-P nu vill de hålla i en
föreläsning.

m. SoCeR
i. SoCeR behöver en ny högtalare. De får lämna in en äskning till

Fredrika! De hade behövt ha en ny högtalare innan ovveinvigningen.
n. Ledamot

i. När ska vi börja ragga folk till valberedningen? Vi får lägga upp om
det och visa oss på sociala medier.

8. Att göra
a. Joel kollar upp hur många som behöver få ryggsäcken omtryckt.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Den 8 oktober kommer det vara en ceremoni för alumner. Det är en socionom

som är årets alumn och Magnus har varit i kontakt med socionomen och frågat
henne om hon vill hålla i en föreläsning innan ceremonin. Vi får veta mer när
Magnus fått svar.

b. Nästa möte
i. Onsdag 29/9 klockan 17.15



12. Mötets avslutande
a. Mikaela Lemming avslutar mötet kl. 18.25


