Styrelsemöte 2020-10-15 över Zoom

Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Rasmus Classén, Joel Olofsson, Cherry Danielsson,
Frida Kalm, Emily Wootten, Lovisa Wedestig.
Frånvarande: Linnea Strömberg, Selma Stenberg

1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:22.
4. Val av mötesordförande
a. Mötet beslutade att välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
a. Mötet beslutade att välja in Joel Olofsson till mötessekreterare.
6. Val av justerare
a. Mötet beslutade att välja in Frida Kalm till justerare för mötet.
7. Föregående protokoll
8. Aktuellt:
a. Ordförande/vice-ordförande
i. Overaller bland ettan
1. Några i termin har köpt in egna overaller. SoCeR godkände
detta. Dock visade det sig att de köpt en billigare variant. Hur
ska detta hanteras?
2. Simon har träffat stuff och pratat med dem kring detta.
a. Om ettan ska invigas måste de ha rätt overall om de ska
invigas.
b. STUFF ser allvarligt på detta och trycker på att detta
inte får bli en trend.
3. Vi som styrelse kommer skriva till de berörda ettan och
informera dem om vad som gäller och berätta att detta är ett
beslut som vi i styrelsen tagit. Vi bifogar även länk till korrekt
overall.
4. Simon informerar SoCeR om att vi informerar ettan kring detta.
ii. INSEKT
1. STUFF har inte kommit fram till hur vi ska hantera läget att det
blivit klusterspridning i Linköping.
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a. Socionomsektionens styrelse anser att vi har förtroende
för att SoCeR hanterar ovveinvigningen på ett säkert
och bra sätt ur ett coronaperspektiv.
b. Om det skulle bli hårdare restriktioner i Linköping
kommer det bli det i Norrköping också.
i. Praktiken kommer bli påverkad av detta i så fall.
Kassörerna kommer få ännu en utbildning av STUFF. Det kan
vara bra om den framtida styrelsens kassör är med då.
Det kommer vara en till sektionutbildning.
Förråd
a. Kårservice undrar om vilka som är intresserade av ett
förråd under skolan.
i. Socionomsektionens styrelse anser att det kan
vara ett alternativ att ha ett rum som hela
sektionen delar på (inkl. SoCeR och Societeten).
Musikhjälpen
a. Vissa sektioner vill att vi ska köra en gemensam
insamling.
i. Vi i socionomsektionen anser att vi vill ha en
egen. Dock kan vi tänka oss att lägga ihop det
varje sektion samlat in till en gemensam sista
dagen.

b. Kassör
i. Har fixat swish för utskotten och sektionen.
ii. Ekonomisk genomgång
1. Lovisa går igenom den ekonomiska översikten med resterande
styrelsemedlemmar. Se separat dokument.
2. Vad ska vi göra med pengarna? ‘
a. Be societeten att äska för en ny boomie.
b. Köpa fikat till infokvällen.
c. Bidra till musikhjälpen.
d. Anordna en fest
c. Grön sektion
i. Inte närvarande.
d. Sekreterare
i. Inget att rapportera.
e. VFU-ansvarig
i. Varit lugnt.
f. Näringslivsansvarig
i. Frida som har posten nu.
ii. Inget att rapportera.
g. Internationaliseringsansvarig

i. Se ovan post.
h. AMO-ansvarig
i. Haft AMO-råd
1. Fredrik från Studenthälsan var där och föreläste kring
ensamhet.
2. Y-sektionen var där och pratade om projektet Hjälp min vän.
Kommer ha åtta föreläsningar.
3. Trappan kommer öppna upp efter årsskiftet och kommer
trappan störa studier ska detta felanmälas.
4. Biblioteket har ändrat sina öppettider till sina ordinarie.
5. AMO-veckans planering har dragit igång. Selma och Emily
kommer inte vara med och dra i planeringen.
i. Aktivitetsansvarig
i. Ingenting att rapportera.
j. Info & PR
i. Inget att rapportera.
k. UB
i. UB möte
1. Poli har sagt ja till att vara med på syjuntan
2. Fått en ny SSU på STUFF som heter Deborah
3. Anordnar vi en fest som leder till klustersmitta är det vi som
bär ansvaret
ii. Det är viktigt att presentera sig inför magister och masterprogrammet
iii. Programråd med Magnus inom kort
1. Huvudsakliga teman
a. Samverkan
b. VFU
iv. Tanken med att spara föreläsningar som genomförs nu online är att de
ska kunna läggas upp på Lisam i framtida kurser där studenterna kan
ställa frågor till läraren kring dem.
l. Societeten
i. Planerar inför infokvällen.
ii. Vi ska vara i K1
m. SoCeR
i. Inget att rapportera
n. Ledamot
i. Inget att rapportera.
11. Att göra
h. SU-projekt
i. Kommit en bra bit med arbetet. Har i princip skrivit klart
propositionerna.
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ii. Arbetsgruppen tar upp vissa punkter som de är osäkra kring.
Syjunta
i. Vi behöver:
1. Boka lokal
2. Kontakta utskotten
3. Ha kontakt med Poli
Infokväll söka styrelse
i. När öppnar rekryteringen? 26 oktober öppnar rekryteringen och 8
november stänger den.
ii. Då socionomsittningen inte varit innan den 8:e så kommer societeten
och socer prata igen om när de vill stänga rekryteringen.
Valberedningen
i. Simon har fått dokument som vi kommer skicka till valberedningen
som förra årets valberedning använde.
Sälja ryggsäckar
i. Fram till idag har vi sålt 33 ryggsäckar.
ii. En del har beställt ryggsäckar som inte kommer hämta ut, vad gör vi
med dem?
1. Ska vi skriva till dem som inte hämtat ut eller ska vi sälja till
folk som inte beställt? Om det är några kvar efter infokvällen så
lägger vi ut att det är först till kvarn att köpa
iii. Till nästa år måste vi ha mindre dagar som man kan hämta ut
ryggsäckarna så folk verkligen kommer.
Testamenten
i. Folk måste börja uppdatera sina testamenten.
Marie-möte
i. Vi kör möte på plats.
ii. Magnus kommer inte vara med utan endast Marie. Marie och Magnus
har delat upp uppgifterna som programansvarig där Marie har ansvar
för studentkontakten.
iii. Vi ger förslag på datumen 19, 21 och 22 oktober kl. 15:15-17:00.

10. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Rösta bort Linnea som näringslivsansvarig.
i. Styrelsen beslutar att rösta bort Linnea Strömberg som
näringslivsansvarig i styrelsen för resterande del av verksamhetsåret
2020.
b. Rösta
i. Styrelsen beslutar att  rösta in Frida Kalm som näringslivsansvarig för
resterande del av verksamhetsåret 2020.
11. Avklarat
a. Socionomdagen

i. Åsikter
1. Gick väldigt bra!
2. Inte så många som kom i förhållande till hur många studenter
som går på programmet.
3. Bra jobbat i förhållande till att det fick ske på distans.
4. Kul att det var så många som ville vara med.
ii. Kan vara kul att ta fram statistik på hur stor trafiken var på vår
hemsida.
b. Sektionsutbildning
i. STUFF kommer skicka föreläsningen till oss så vi kan visa den för
våra efterträdare.
12. Övrigt
a. Gyckel på Socionomsittningen
i. Emily och Selma har pratat med Jim kring om han kan skriva ihop en
rapp. Han har inte gett något beslut.
ii. Frida, Rasmus och Lovisa tar ansvar för att fixa gyckel
b. Masterstudenterna
i. STUFF har kollat upp vad som gäller kring magister- eller
masterprogram. Vi har endast fristående kurser och inga magister- eller
masterprogram.
c. Societetens poster
i. Societeten vill lägga till några nya poster till nästa verksamhetsår.
1. Vice-kassör
2. Bryggansvarig
3. Aktivitetsansvarig
ii. Styrelsen ger information till Societeten genom sektionsrepresentant
för Societeten att det gäller att det finns tydliga definitioner av vad
samtliga poster innebär och exakt vad de ska ansvara för.
d. Nästa möte
i. 29 oktober, kl. 17:15
13. Beslut som tagits
i. Styrelsen beslutar att rösta bort Linnea Strömberg som
näringslivsansvarig i styrelsen för resterande del av verksamhetsåret
2020.
ii. Styrelsen beslutar att  rösta in Frida Kalm som näringslivsansvarig för
resterande del av verksamhetsåret 2020.
14. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:34.

