
Styrelsemöte 2021-10-06

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

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 17.23
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in Joel Stern 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 Erika Löwenborg till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Joel har skickat mail till Fredrika från Nicolina på StuFF som vill ha

bekräftelse på bankuppgifter och information kring vem som sitter på
vilken post.

b. Kassör
i. Det går bra för Fredrika. Hon för just nu över pengar till Societeten,

hon ska föra över pengar till Sebastian och sig själv.
ii. Fredrika ska byta firmatecknare så Joel är firmatecknare. Fredrika ska

kolla upp hur man gör.
c. Grön sektion

i. Inget att rapportera.
d. Aktivitetsansvarig

i. Vi måste komma på ett gyckel till socionomsittningen 26/11! Det hade
varit roligt om Marie och Magnus kan vara med. Intern deadline för
gyckel 19/11.

ii. Syjuntan: möte ska bokas in.
e. Sekreterare

i. Mikaela har bokat K21 3 veckor framåt på onsdagar 17.15-19.00.
Mikaela bokar sal framöver.



ii. Mikaela har skrivit till Adam och Felicia gällande infokvällen, det är
på gång och vi får inbjudan när det är klart.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Det finns en sida som heter studentlivet.se/kalender. Där skriver

festerier när de har pubar osv på Trappan, där kan man få en överblick
av evenemang.

ii. Camos kommer att gå runt på campus för att hålla strategiska samtal
kring vad som sker i huset.

iii. Det är fortfarande väldigt kallt på campus, det är även få eluttag i
Kåkenhus.

iv. AMO-veckan kommer genomföras vecka 10.
j. Info & PR

i. Hemsidan jobbas på för tillfället inför socionomdagen. Joel fortsätter
med hemsidan så Wiktoria slipper lära sig det. I övrigt har Joel lämnat
över till Wiktoria.

ii. Presentationerna ska snart upp, det blir dock efter socionomdagen.
Wiktoria har börjat fixa med inläggen.

iii. Just nu har Joel och Fredrika inte fått någon info gällande
“modell-jobbet”. Prov-presentation är den 12 oktober.

k. UB
i. Hade föreläsning i måndags för termin 1, där utsågs kursrepresentanter,

de har 3 st. Det gick bra i måndags.
ii. Det är UB-möte imorgon, Moa kan inte gå på det så Selma går istället.

iii. Ny vice-UB, Fredrika! Det kommer att ske en överlämning samt träffa
Kim och Oskar på StuFF.

iv. Vi väntar fortfarande på svar från StuFF angående SU-projektet.
l. Societeten

i. Inget att rapportera.
m. SoCeR

i. Mello-pub imorgon! Det är 79 intresserade på facebook vilket är fler
än vad det brukar vara på pubar.

ii. Styrelsetröja/ hoodie på puben!!
n. Ledamot

i. Det har kommit in 2 nomineringar till valberedningen. Selma har
mailat de som blivit nominerade, dock till liu-mailen och det finns en
risk att de som blivit nominerade inte tittar sin liu-mail.



ii. Det är bra om valberedningen är personer som inte är utskotts-aktiva,
så de som är utskotts-aktiva kan söka styrelsen.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. 2 poster behöver tillsättas, Info/ PR och Vice UB.
b. Wiktoria röstas in som Info/ PR för resterande termin.
c. Fredrika röstas in som Vice UB för resterande termin.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Socionomdagen: Stödstrumpan står under ledamots testamente.

i. Selma gör ett google-formulär för stödstrumpan.
ii. Maskrosbarn är bokade!

iii. SoCeR och Societeten har obligatorisk närvaro! Gäller även puben!
iv. Dagen kommer att hålla på mellan 12.00-16.15.
v. 12.15 drar första föreläsningen igång, då är det SSR som har

föreläsning kring CV, arbetsintervju osv. Utlottning av presentkort på
500kr på ica.

vi. 13.30 föreläsning “barn som utsätts för våld inom familjen”, det finns
tid för frågor efter föreläsningen.

vii. 14.30-15.00 - tid att titta på arbetsgivarnas videor.
viii. 15-16 - sista föreläsningen “socialtjänsten genom ungas ögon”

ix. 16.15 - utdelning av stödstrumpan. Omröstningen startar på måndag
och slutar vid lunch på tisdagen.

x. 18.00 Socionompub på Trappan, tipspromenad om dagen men pris
(presentkort på ica 500 kr)

xi. Sebbe, Joel (?), Mikaela och Wiktoria ses på campus vid 10.00. Alla är
välkomna att sitta på campus, ta med dator! K24 är bokat 10.15-18.00

xii. Sebastian och Joel ska fixa med introna på arbetsgivarnas videor.
xiii. Marknadsföring: Evenemang läggs upp ikväll! Efter det är det bara att

mata på med info om föreläsningarna osv. I evenemanget på facebook
kommer schemat att läggas upp! Selma och Erika fixar header till
facebook evenemanget för puben.

xiv. Marie och Magnus vill ha något de kan lägga upp på lisam, det blir
förmodligen flyern och schemat. Länk till vår hemsida kommer att
läggas upp i TimeEdit. Skriv i klassgrupper på facebook.

xv. Sebastian hör av sig till Annie angående personal till puben.
b. Fredagens intervju med Cecilia (alumn)

i. Frågorna är klara och godkända av Magnus. Magnus mailar frågorna
till Cecilia. Magnus har fått zoom-länk, även Info/PR har fått denna.
Det är utlagt på sociala medier gällande detta.



ii. De i styrelsen som är med på fredag har med sig dator.
iii. Detta kommer att sändas live men ska eventuellt även spelas in så

studenter kan se det i efterhand.
iv. Vi skriver i klassgrupperna om detta!

c. Språkverkstaden.
i. Joel har fortfarande inte fått svar från språkverkstaden angående

material att sprida på sociala medier. Det är bra om vi får material från
språkverkstaden att lägga upp på sociala medier.

ii. Wiktoria kollar upp detta.
d. Nästa möte

i. Eventuellt spontanmöte på tisdag 12/10 någon gång efter
socionomdagen.

e. Mötets avslutande
i. Joel Stern avslutar mötet kl. 18.22


