
Styrelsemöte 2021-10-12

Närvarande: Erika Löwenborg, Moa Eneström, Fredrika Rosenqvist, Selma Stenberg,
Wiktoria Witkowitcz, Joel Stern, Sebastian Stern, Lisa Zakó, Amanda Balk & Mikaela
Lemming

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 16.19
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 Selma Stenberg till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Bra jobbat med socionomdagen!!!

b. Kassör
i. Vi har fått in en äskning från examensgruppen. De äskar 12.952

kronor. Det är 13.000 kronor  i budget så det blir 48 kronor mindre än
budget.

ii. Mötet rösta ja till äskningen.
c. Grön sektion

i. Inget att rapportera.
d. Aktivitetsansvarig

i. Erika och Selma har påbörjat planering för syjunta den 18 november
17.15. Societeten, SoCeR och Poli är inbjudna.

ii. K24 och K22 kommer att bokas.
iii. Det planeras att köpa in lim och fika, saxar lånas av Societeten.
iv. Ska börja kika på gyckel framöver. Vi behöver boka ett datum när

gycklet ska göras. Vi diskuterar om vi ska ses efter ett möte för
inspelning.

e. Sekreterare



Priser på programryggsäckar
1 st = 300 kr
50 st = 290 kr/st
100 st = 280 kr/st
Uppsättning 1.586 kr
Transfertryck 38.90 kr/ st (vid 30 st väskor)
30 st = totalt 11.753 kr = 392 kronor styck! (Utan uppsättning = 339
kronor styck)
50 st = totalt 17.441 kr = 349 kronor styck! (Utan uppsättning = 318
kronor styck)
Förra året kostade ryggsäcken 320 kronor
Mikaela kollar upp hur lång tid det tar att trycka väskorna, exakta
priser osv.
Vi lägger upp en intresseanmälan angående programryggsäckar.
Förra året fick styrelsen 100 kronor per ryggsäck. De äskade 100
kronor per ryggsäck från Marie för att kunna sänka priset på väskorna.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Bra jobbat med socionomdagen!

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Magnus tyckte att styrelsen gjorde ett bra jobb i fredags, Cecilia tyckte

det var roligt.
j. Info & PR

i. Wiktoria tar inte med de som har  ny poster då de inte hunnit ha dem så
länge. Det blir viktigare under rekryteringen.

ii. Infokvällen: SoCeR och Societeten har pratat om att ta en gemensam
gruppbild innan kvällen drar igång.

iii. Vi tar ovve på infokvällen!
iv. Vi tar nya presentationsbilder till infokvällen efter ett möte. Blir inte

det bra får vi ta egna bilder.
k. UB

i. Enkäten ska skicka ut, den är godkänd. Den ska skickas ut väldigt
snart! Magnus kan maila hela programmet så vi ber honom maila ut
enkäten till alla socionomstudenter. Moa skriver ihop vad Magnus kan
skriva i mailet.

ii. Moa ska ha överlämning med Fredrika.
iii. Radera mail angående sekretess innan Fredrika får tillgång till mailen.

l. Societeten
i. Inget att rapportera.



m. SoCeR
i. Har ovveinvigning 13 november.

n. Ledamot
i. En vill vara med i valberedningen. En till har blivit nominerad men där

har Selma inte fått något svar. Selma funderar på att skriva till
personen privat och be personen kika sin liu-mail.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Nästa möte

i. Onsdag 20/10 klockan 17.15. Omröstning om vart vi har möte nästa
vecka

ii. Vi har möten på plats varannan vecka och på zoom varannan vecka.
12. Mötets avslutande

a. Joel Stern avslutar mötet kl. 17.02


