
Socionomsektionen LiU
Styrelsemöte 2021-11-03
Organisationsnummer: 802460-9706
Plats: Linköpings Universitet, Campus Norrköping

Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: Joel Stern
Kassör: Fredrika Rosenqvist
Vice ordförande och sekreterare: Mikaela Lemming
Arbetsmiljöombud: Lisa Zakó
Utbildningsbevakare: Moa Eneström
VFU-ansvarig: Amanda Balk
Grön sektion och aktivitetsansvarig: Erika Löwenborg
Internationaliserings- och näringslivsansvarig: Sebastian Stedt
Utskottsrepresentant fadderiet Societeten: Selma Stenberg
Utskottsrepresentant festeriet SoCeR och Info/PR: Wiktoria Witkowicz

Frånvarande:
Utskottsrepresentant fadderiet Societeten: Selma Stenberg

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 17.31
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 Moa Eneström till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Joel har börjat ordna med att han ska få tillgång till banken och bli

firmatecknare. Det lär ordna sig snart.
b. Kassör

i. Äskningen från IKOS har kommit in! Vi fick in pengarna igår,
Fredrika ska sätta sig med budgeten nästa vecka. Både den budget vi
har nu och nästa års budget.



ii. Fredrika har skickat fakturan till SSR och hon har betalat ut till
maskrosbarn.

iii. Fredrika ska se över SoCeRs äskning när hon sett över budgeten.
iv. Förra årets sittningsgrupp har betalat tillbaka de pengar som skulle gått

till examenssittningen.
v. Årets sittningsgrupp har inte hört av sig till Fredrika än, hon väntar en

vecka innan hon hör av sig till dom.
vi. Mottagningsstödet från VT21 bör betalas ut till Societeten så fort

StuFF fått in antalet nya studenter.
vii. Fredrika kommer att höra av sig till kassörerna i utskotten för att be

dem om en ekonomisk-rapport.
viii. Fredrika är i fas med bokföringen.

c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.

d. Aktivitetsansvarig
i. Syjunta 18/11 16.30-18.30, det kommer att vara kravallpub på Trappan

samma kväll som vi kan tipsa om. Erika och Selma har varit i kontakt
med UniCrew. UniCrew försöker hitta någon som kan komma på
syjuntan.

ii. Lim och fika ska köpas in, Selma och Erika löser det.
iii. Wiktoria behöver lägga ut på sociala medier att vi har syjunta. Detta

bör göras innan ovveinvigningen för att ettan inte ska hinna fixa ovven
innan syjuntan.

iv. Gyckel inför socionomsittningen: Vi behöver spela in den 17/11. Erika
och Selma har en idé på gyckel, de jobbar vidare med den. Det finns ett
påbörjat dokument om gycklet i driven.

v. Selma ska/ har skickat meddelande till Therese och Rasmus och frågat
om de vill göra därtill för att få folk att söka till styrelsen.

vi. Kommer man på något till gycklet är det fritt fram att lägga till i
dokumentet.

e. Sekreterare
i. Inget att rapportera.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Lisa har möte imorgon, på campus.

ii. 129 studenter har svarat på enkäten. Det är varierat gällande hur långa
svar som inkommit.



iii. Vi sätter en deadline på enkäten, söndag 7/11. Vi lägger ut en story om
att söndag är sista dagen ihop med en länk så studenterna vet när
slutdatum är.

iv. Enkäten ska sammanställas. De sammanställda svaren kommer att
delas på instagram. Sammanställning och frågestund läggs ut på
instagram den 15/11. Eventuellt lägger vi ut sammanställningen på vår
hemsida.

j. Info & PR
i. Inlägg om att söka styrelsen har kommit ut. Event kommer att läggas

upp 2 veckor innan ansökan stänger, detta på grund av att facebook
inte tillåter längre event.

ii. Bra jobbat med frågestunderna hittills. Skicka in fler frågor.
iii. Stories om vad alla poster innebär. Kan vi göra ett dokument om detta

eller fungerar powerpointen från infokvällen? Printscreens från
powerpointen går kanske att lägga upp.

iv. Tips från Rasmus gällande marknadsföring är att lägga upp en video
med bilder från verksamhetsåret. Detta blir svårt då vi inte har några
bilder. Vi kan dock ta foton när vi spelar in gyckel och under syjuntan.

v. Wiktoria vill marknadsföra StuFF så att vi får in fler medlemmar.
Wiktoria undrar om man kan ordna så att medlemmar kan få billigare
inträde på SoCeRs fester? Det går nu efter att Trappan släppt det.

k. UB
i. Moa och Fredrika har haft möte med Oskar på StuFF. Detta var ett

uppstartsmöte efter att de bytt styrelse.
ii. UB-möte imorgon.

iii. Nästa onsdag, den 10/11, är det studentråd. Moa kan inte gå så
Sebastian går istället.

iv. Moa har fått ett studentärende som är tidskrävande. Moa får hjälp av
StuFF.

l. Societeten
i. Inte närvarande.

m. SoCeR
i. Ovveinvigning nästa lördag, 42 ettan är anmälda. SoCeR är taggade.

n. Ledamot
i. Inte närvarande.

8. Att göra
a. Musikhjälpen

i. Campus skramlars infokväll: Campus skramlar är som ett paraply som
ska samla alla utskott/ föreningar. Vi gör en egen insamling, sen ger vi
det till campus skramlar som sedan ger pengarna till musikhjälpen.

ii. Förra året hade vi en egen bössa som räknades med i summan som
campus skramlar visade.



iii. Campus skramlar kan bidra med marknadsföring av event inför
insamling till musikhjälpen.

iv. Vi känner att vi hellre skapar en egen bössa som går direkt till
musikhjälpen. De pengar socionomstudenterna samlar in kan ändå
visas ihop med pengarna som campus skramlar samlar in.

v. Campus skramlar menar att man inte ska samla in pengar under den
period musikhjälpen är. De menar att man ska samla in pengar 3
veckor innan.

vi. Fortsatt planering: Vi har en egen bössa som campus skramlar sedan
får redovisa ihop med pengarna som de samlar in. Vi hör av oss till
campus skramlar och berättar om vår plan.

vii. Norrköpings kommun och Liu har gått ihop och ska göra en paradgata
där Liu ska ha ett konstprojekt. Liu vill att det alltid ska sitta någon vid
konstprojektet. De vill ha hjälp att hitta studenter som vill sitta vid
konstprojektet.

viii. Man ska kunna säga till om vi vill hålla i ett event utanför buren. Då
kontaktar vi kommunen. Det ska finnas en öppen yta för event.

ix. Arbetsgrupp: Moa, Amanda, Lisa, Fredrika, Wiktoria, Erika, Mikaela
och Selma.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Mötet beslutade att vi genomför musikhjälpen på samma sätt som förra året.

Alltså genom att vi har en egen bössa som sedan kan redovisas ihop med
pengar campus skramlar samlar in.

b. Mötet beslutade att firmatecknare för föreningen ska vara:
Joel Stern
Fredrika Rosenqvist
Var för sig

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Nästa möte

i. Onsdag 10/11 kl.17.30 på zoom. Joel fixar zoom-länk.
12. Mötets avslutande

a. Joel Stern avslutar mötet kl. 18.35.

Styrelseordförande                                           Justerare

.............................. ....................................
Underskrift                                                                                           Underskrift



....................................                                                   ....................................
Namnförtydligande                                                                             Namnförtydligande

Vidimerat av:


