
Styrelsemöte 2021-11-10 över Zoom

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

Frånvarande: Wiktoria Witkowicz & Sebastian Stedt.

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 17.34.
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 Fredrika Rosenqvist till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Joel håller på med firmateckningen. Nu har Fredrika skrivit under och

pappersarbetet från banken har kommit.
ii. INSEKT: Musikhjälpen och campus skramlar diskuterades. Joel

berättade att vi kommer att jobba med det självständigt.
iii. Lius strategiplan: 6 delmål och kårerna har fått ett eget mål. De

diskuterade hur univerisitet skulle se ut som bäst om 30 år.
iv. Joel och Mikaela ska snart börja med årsrapporten och planera inför

årsmötet.
b. Kassör

i. Fredrika har svarat på ceremoni gruppens äskning och betalat ut pengar
till dem.

ii. Fredrika ska sätta sig och kolla igenom ekonomin i helgen. De som
väntas spendera pengar fram till årets slut bör höra av sig till Fredrika
så att hon har koll och så vi kan fatta beslut om SoCeRs äskning.

iii. Kan vi använda styrelsens pengar till avslutningsaktivitet? Vi har inte
använt något från fika-budgeten på 1500 kronor samt övrig
personalvård på 2000 kronor. Dessa pengar kan vi använda för att göra



någon aktivitet ihop som avslut. 3000 kronor kan avsättas för
avslutningsaktivitet.

c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.

d. Aktivitetsansvarig
i. Syjuntan: En student har gjort ett märke som hon gärna säljer på

syjuntan. Hon vill ha lite information kring hur försäljningen ser ut då
hon inte sålt märken innan.

ii. Någon från förening som Poli är ordförande för kommer eventuellt att
sälja märken på syjuntan.

iii. UniCrew är lite knepiga att ha kontakt med. Det är oklart om de kan
komma eller inte.

iv. Ett mer detaljerat inlägg kommer att läggas ut på sociala medier.
v. Mikaela bokar salar. Fika kommer att köpas in och vi kommer även att

promotea Trappans kravallpub.
vi. Gyckel till socionomsittningen: Tanken var att därtillet skulle göras av

valberedningen men de har varken tid eller ork att göra ett därtill.
e. Sekreterare

i. Mikaela önskar om de som har mycket att säga kan skicka det innan så
att hon kan lyssna på det som sägs.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Inte närvarande.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inte närvarande.

i. AMO-ansvarig
i. Det har kommit fram att gymnasieelever kommer in på LiU, speciellt

in i kopparhammaren. Gymnasieeleverna har setts sitta och dricka
alkohol men även påkomna ha sex. Dörrar in till LiU kommer att
fortsätta vara låsta, undantaget är entré vid biblioteket.

ii. Biblioteket kommer att få ändrade öppettider, 07-22. Vissa tider
kommer att vara bemannat sedan kommer man in med LiU-kortet.

iii. StuFF hade i måndags en manifestation på Campus Valla kring den
eventuella CSN-höjningen med 900%, från 0,05 till 0,5.

iv. Vid årsskiftet 2022 kommer LiU att ta fram en studentgrupp som
kommer att se över inredning på LiU, både campus valla och
Norrköping.

v. Gyckelkulturen på Campus behöver ses över. Idag behöver inte gyckel
efter mottagningsperioden godkännas av kårerna vilket leder till att
många har tagit sig friheten att gyckla om lite vad som. Det har nu
kommit fram att ett festeri på LinTek har gycklat om våld och



våldtagning under en sittning som väckt starka åsikter. Ett annat fadern
på LinTek har även som tradition att gå runt med en död fisk som de
viftar med i luften vilket även har börjat väcka åsikter. Vet inte om den
förändrade gyckelkulturen beror på att måndag som idag är med i
fadderi/mästeri/festeri började under distansläget och inte har upplevt
gyckel som tidigare generationer. Sjuksköterskesektionen håller på att
skriva en utskottspolicy om hur ett fadderi/mästeri/festeri ska vara där
de bland annat tar upp vad det är okej att gyckla om och att alkoholhets
inte får förekomma.

vi. Mycket åsikter om tidsbokningen av att man inte kan boka längre än 4
timmar. LiU hänvisar till att det är för att flera ska ha möjlighet att
boka. LiU kommer att börja se över tidsbokningen i samband med
återgången till Campus.

vii. I och med att Trappan flyttade till LiU och tog över färgeriet och
grupprummen på bottenvåningen har många grupprum försvunnit
vilket många klagar över.  Trappan besvarar det med att grupprummen
eller färgeriet inte användes. Gamla färgeriet kommer inte kunna
användas av studenter under skoltid på grund av barnen och
ljus/ljud-utrustningen som finns där.

viii. Vi väljer att just nu inte arbeta fram en egen policy för utskotten.
Skulle behovet finnas framöver kan det vara bra att arbeta fram.

ix. Enkäten ska sammanställas och Lisa, Amanda och Moa ska gå igenom
den. Eventuellt ska det läggas ut på instagram på måndag.

j. Info & PR
i. Inte närvarande.

k. UB
i. Moa håller fortfarande på med ett studentärende.

ii. Moa var på UB-möte förra veckan. De pratade en del om engagemangs
poäng och att vissa program har svårt att rekrytera kursrepresentanter.

iii. Som kursrepresentant för man 2,5 poäng. Som AMO, UB och
ordförande i styrelsen får 0,6 poäng och andra styrelsemedlemmar får
0,4 poäng.

iv. Just nu pågår utbildningsveckan.
v. StuFF har möjlighet att träffa universitetsledningen en gång per termin,

och kan då lyfta 2 frågor.
l. Societeten

i. Societeten har börjat med planeringen inför mottagningen VT22. De
som ska vara faddrar måste skriva in sig i formuläret. Styrelsen ska
inte vara med som faddrar i och med att styrelsen skiftas vid årsskiftet.

ii. Mottagningen kommer att vara vecka 4. Den kommer att vara en vecka
lång och det är inga restriktioner.

iii. En ny mottagningspolicy kommer att finnas till vårens mottagning.



iv. Societeten kommer att ge SoCeR uppdrag om sittning under
mottagningen.

v. Rekrytering inför Societeten 22/23 är igång. Det går bra.
m. SoCeR

i. Inte närvarande.
n. Ledamot

i. Inget att rapportera.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

a. Brainstorming gyckel till socionomsittningen.
b. Möte med Freja på StuFF

i. Imorgon 17.30 på zoom, länken skickar Joel till gruppen.
c. Nästa möte

i. Onsdag 17/11 klockan 17.15 på campus, K21.
ii. Gyckel spelas in i samband med mötet.

12. Mötets avslutande
a. Joel Stern avslutar mötet kl. 18.47.


