
Styrelsemöte 2021-11-17

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

Frånvarande: Moa Eneström

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 17.20
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 Wiktoria Witkowicz till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Adam i SoCeR har hört av sig till Joel. Det har blivit fel med

tacksittnignen som ettan anordnade. Det dök inte upp tillräckligt med
personal på sittningen och det innebar att trappan var tvungen att hyra
in personal. Nu är SoCeR återbetalningsskyldiga.
SoCeR hade ordnat så att 3cant skulle jobba på ettans sittning och att
ettan skulle jobba på 3cants sittning. Detta var muntligt avtalat och de
hade tacka ja. En vecka innan 3cants sittning visade det sig att ingen av
ettan kunde jobba vilket innebar att 3cant var tvungen att hyra in
personal.
Detta innebär att SoCeR nu är återbetalningsskyldiga och nu återstår
frågan vem som ska betala. Ettan är de som inte uppfyllt sin del av det
muntliga avtalet. Men om vi frågar dem att betala finns risken att de
inte väljer att söka utskott.
Summan ligger på ca 1500 kronor och SoCeR har inte budget att betala
summan själva.
Ettan har fått skriftlig information gällande att arbeta på 3cants
sittning. Hur diskussionerna sedan gått mellan ettan som var med i
tacksittnings-gruppen vet inte SoCeR då detta skett i en privat chatt.



Det var 10 personer som skulle jobbat, 4 personer från
tacksittnings-gruppen jobbade på 3cants sittning. Trappan hade fått
ordna 3 personer som SoCeR nu är återbetalningsskyldiga för.
Vi bestämmer att SoCeR först och främst kontaktar
tacksittnings-gruppen för att berätta att det finns en faktura som måste
betalas och varför den uppkommit.
Vi bestämmer även att SoCeR betalar fakturan till en början. Vi
undersöker om styrelsen och SoCeR ska dela på den i efterhand eller
inte.

b. Kassör
i. Inget att rapportera.

c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.

d. Aktivitetsansvarig
i. Syjunta imorgon. Selma ska skriva till de två som ska sälja märken och

gå igenom kvällen. Selma och Erika ska även ses innan och köpa fika
samt fixa iordning i klassrummen.

ii. Info kommer att skickas ut till framförallt ettan gällande hur ovven ska
bäras.

iii. Rykten om Corona Smitta: Det går ett rykte om att någon i termin 4
har fått covid-19. Selma har fått frågor gällande om vi ska genomföra
syjuntan eller inte.

iv. Selma skriver ihop lite information gällande hur ovven ska “kläs” med
namn och märken. Selma fixar bilder som ska läggas upp på instagram.

v. Styrelsetröjan ska vara på! Ovven ska med!
e. Sekreterare

i. Mikaela kommer att boka K21 17.15-19.00 varannan onsdag. Så utgå
ifrån att salen är bokad.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Enkäten är sammanställd och det har lagts upp på instagram. Än har de

inte kommit några frågor. Sammanställningen kommer att skickas till
Magnus.

j. Info & PR
i. Wiktoria har fått en fråga från examenssittningsgruppen. De undrar om

vi vill gyckla på sittningen. Det som ställer till det är att vi går av den



31 december och sittningen är i januari. Sebastian har eventuellt ett
gyckel som vi skulle kunna spela in och bidra med.

ii. Vi väntar till nästa vecka gällande gyckel.
k. UB

i. Studentråd: Det som kom upp var om föreläsningar på distans eller
förinspelade. Det blev diskussion kring detta och det Sebastian
upptäckte var att det var olika åsikter beroende på när man börjat på
programmet.

l. Societeten
i. Planeringen inför vårens mottagning är igång. Adeln måste eventuellt

gå fadder1an igen då den kan ha gått ut. Fredrika säger dock att de som
gått fadderistutbildningen inte behöver gå fadder1an på 7 terminer.
Selma återkommer när hon kollat upp detta.

m. SoCeR
i. SoCeR är i en intensiv period just nu, de kämpar på. De planerar flera

event samtidigt och har lite annat att styra med samtidigt.
ii. Rekryteringen har hittills gått bra.

iii. Socionomsittning nästa lördag!
iv. Det kommer fler event framöver, håll utkik!

n. Ledamot
i. Gällande ryktet om smitta: Så länge trappan har öppet och kan ha

kravall-pub, kan vi ha syjunta.
ii. Är man orolig kan man välja att stanna hemma. Är man sjuk eller har

symtom, stannar man hemma. Detta har informerats om på instagram.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Kommande utgifter
b. Nästa möte

i. Onsdag 24/11 klockan 17.30 på zoom
12. Mötets avslutande

a. Joel Stern avslutar mötet kl. 18.49.


