
Styrelsemöte 2021-09-29

Närvarande: Fredrika Rosenqvist, Moa Eneström, Erika Löwenborg, Selma Stenberg,
Wiktoria Witkowicz, Lisa Zakó, Sebastian Stedt, Mikaela Lemming

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Mikaela Lemming öppnar mötet kl. 17.29
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 Fredrika Rosenqvist till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Extrainsatta medlemsmötet

1. Kallelsen skickades ut i måndags. Simon från StuFF kan vara
ordförande för mötet.

b. Kassör
i. Har inte hört något från Magnus om äskningen än.

ii. Har inte fått betalt från SSR än, Sebbe och Fredrika ska höra av sig och
fråga vad som händer.

iii. Vi kommer kanske behöva anordna någon mer medlemsaktivitet så att
vi inte går för mycket plus. Förslag: tenta-kaffe, adventsfika, eventuellt
grön sektion-aktivitet, något i samband med musikhjälpen.
Det rör sig om 6000 kronor på medlemsaktiviteter.

c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.

d. Aktivitetsansvarig
i. Ska planera för syjunta den 18 november om ovveinvigningen blir av.

Det blir den 18 då det är pub efteråt. Vi ska kontakta Poli som säljer
märken och se om han kan komma.

e. Sekreterare



i. Inget att rapportera.
f. VFU-ansvarig

i. Inget att rapportera.
g. Näringslivsansvarig

i. Socionomdagen: Maskrosbarn har missuppfattat att vi vill ha 2
föreläsningar. Det kommer då kosta 18.000kr för 2 föreläsningar. Vi
kikar på om vi kan få ner priset genom lite marknadsföring. Vi behöver
få ner priset till ungefär 14.000 kr för att hålla budget

ii. Räcker det med en föreläsning? Nej, det blir svårt att fylla ut dagen då.
iii. Vi kan kanske annars höra av oss till alumnen?
iv. LiU hade mycket kring barnafridslagen, detta kan kanske vara

intressant att kolla upp.
v. BRIS har också föreläsningar, detta har Sebbe koll på.

vi. Trappan är bokad för pub på kvällen. Det kostar inget. Det är mycket
som händer på trappan den veckan vilket kan göra att det fattas
personal. Det innebär att vi i styrelsen kan behöva hoppa in och jobba i
baren eller köket.

vii. Sebbe ska fixa ett detaljschema ikväll. Sen drar vi igång och
marknadsför!!

viii. Arbetsgivarna är kontaktade gällande att använda de gamla videorna
från förra året.

ix. Förra året kunde man vinna saker om man var aktiv. Detta kommer
vara aktuellt även i år, samt en tipspromenad på kvällen.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Ska på möte imorgon.

j. Info & PR
i. Presentationsbilderna: Det kommer att krocka med socionomdagen

om vi börjar med presentationerna nu. Vi tänker om vi ska göra
liknande som StuFF gjorde, att det var en kort presentation av alla i
samma inlägg. Efter socionomdagen kommer de riktiga
presentationerna.

ii. Ska vi ta nya bilder? I det samlade inlägget kan vi använda de vi har.
Det hade varit bra med nya bilder inför de personliga presentationerna.

iii. Vi tar gruppbild idag! Nya enskilda senare om de vi tar idag inte blir
bra.

iv. Joel ska börja lämna över till Wiktoria.
k. UB

i. Vem vill bli vice-UB? Fredrika kan ta det.
ii. Det är mycket möten, det tar lite tid från VFU:n vilket är lite tråkigt.

Moa behöver avlastning kring mötena.



iii. Vi har inte fått svar på enkäten från StuFF än.
iv. Föreläsning på måndag för de nya studenterna, utse kursrepresentanter

och vara med på lärande dialogen.
l. Societeten

i. Inget att rapportera.
m. SoCeR

i. Inget att rapportera.
n. Ledamot

i. Ansökan/ nomineringen till valberedningen har hittills inte gett något.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

a. Vi måste försöka synas så mycket som möjligt! Gå på pubar, gå på
evenemang, ha på er hoodies och/ eller t-shirt.

b. Alumnen: Vad sa Magnus?
i. Cecilia från Linköping tog examen 2009. LiU anser alumn-grejen som

ett stort arrangemang och en stor del av deras marknadsföring.
Klockan 11 ska det vara en ceremoni på trappan. Det är både Cecilia
och en miljövetare. De kommer hålla i en 20 minuters föreläsning var.

ii. Magnus tankar är att vi har ett samtal med henne mellan 9.15-10.00.
Efter det bjuder IKOS på fika/ mingel. Han tanke är att samtalet ska
livesändas på zoom(?). Magnus ska boka lokal åt oss. Vi får själva
välja om alla i styrelsen vill vara med eller om bara några ska vara
med.
Tanken med samtalet/ intervjun är att vi väljer tema. Vi behöver dock
meddela Cecilia innan så hon kan förbereda sig.
Magnus sa att teman kan vara “hur det är att studera till socionom”,
“hennes väg till generalsekreterare”, “storasyster som verksamhet”.
Hon anställer socionomer. Hon/ storasyster finns på tiktok, vi skulle
kunna prata om sociala strategier.
Är det IKOS som sköter livesändningen?
Arbetsgrupp: Lisa, Wiktoria, Fredrika & Selma.

c. Nästa möte
i. Onsdag 6 oktober, 17:15.

12. Mötets avslutande
a. Mikaela Lemming avslutar mötet kl. 18.32


