
 
Styrelsemöte 2020-10-29 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. 17:29. 
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 Lovisa Wedestig till justerare för mötet. 
7. Föregående protokoll 
8. Aktuellt: 

a. Ordförande/vice-ordförande 
i. Ettan som köpte egna ovvar. 

1. Det är löst. Ettan har köpt av SoCeR nu. 
2. Har varit i kontakt med säljarna av ryggsäckarna då vi vill 

reklamera dem. 
3. Deadline för testamentena är veckan innan stormötet. 

b. Kassör 
i. Inget att rapportera. 

c. Grön sektion 
i. Inget att rapportera. 

d. Sekreterare 
i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig 
i. Inget att rapportera. 

f. Näringslivsansvarig 
i. Inte närvarande. 
ii. Mejlat ut till utställarna på socionomdagen och tackat. 

g. Internationaliseringsansvarig 



 
i. Inte närvarande. 

h. AMO-ansvarig 
i. .Felanmält en lampa. 
ii. Börjar förbereda inför överlämning till Natalia. 

i. Aktivitetsansvarig 
i. Gjort en bild inför syjuntan samt börjat med evenemangstext. Oklart 

hur det blir med detta iom Corona. 
j. Info & PR 

i. Ska lägga ut en enkät om att rekrytera studenter till öppet hus på LiU 
för gymnasieeleverna. 

k. UB 
i. Nästa vecka är utbildningsveckan där UB- och VFU-ansvarig deltar. 

l. Societeten 
i. Inte närvarande. 

m. SoCeR 
i. Ser punkter nedan. 

n. Ledamot 
i. Inget att rapportera. 

11. Att göra 
h. SU-projekt 

i. Allt är i princip klart kring propositionen. Resterande ledamöter i 
styrelsen måste läsa denna till nästa möte “Proposition 2020”. 

i. Syjunta 
i. 12 oktober 17:15 är det planerat att vara men det gick idag ut nya 

riktlinjer kring distansering pga ökat antal coronafall. 
ii. Vi kan möjligen dela i upp studenterna i två klassrummen. 
iii. För att tagga igång studenterna på programmet att delta kan vi filma in 

en video. 
j. Gyckel till socionomsittningen 

i. Rasmus och Lovisa går igenom dersa förslag på hur vårt gyckel ska se 
ut inför socionomsittningen. 

k. HBTQ-dag 
i. Förslag har kommit in att vi ska ha en temadag kring HBTQ. Det kan 

räcka med att vi har en halvdag med två föreläsningar på 
eftermiddagen. Emily och Lovisa tar ansvar för detta.  

l. Årets utbildningsmässa 
i. De ska anordna en digital utbildningsmässa under november. Det fattas 

några tider. Vi hjälps åt att dela denna informationen bland studenterna 
för att försöka hitta personer som är intresserade. 

m. Musikhjälpen 
i. Simon har varit på möte med Campus Skramlar 



 
1. 30 november till 6 december.  
2. Fullspäckat schema. 
3. Musikhjälpen är 14 december till 20 december. 
4. De kommer hjälpa till att marknadsföra även om vi inte är med 

dem och samlar ihop. 
5. Förslaget är att vi som sektion samlar in pengar och sen så 

skänker vi en klumpsumma till Campus Skramlar. 
6. Har ingen deadline kring om man vill vara med under veckan, 

men vill man ha marknadsföring så behöver man höra av sig 
två veckor innan. 

7. Det är främst campus Norrköping som deltar. 
ii. Tankar från gruppen. 

1. Vi måste visa en god sida av oss med tanke på hur 
uppmärksammat det ha blivit. 

2. Vi tänker att det kan börja 30 november och sedan ha bössan 
öppen fram till 20 december. Vi marknadsför smått under 
Campus Skramlar men lägger mest fokus under Musikhjälpen. 

3. Vi gör uppdrag under tiden för att tagga igång studenterna. 
4. Styrelsen beslutar att:  

a. Startar insamlingen under Campus Skramlar. 
b. Vi marknadsför smått under den veckan. 
c. Vi gör uppdragen så fort de uppfylls. 
d.  Vi samlar in pengarna till oss som sektion först och 

skänker dem sedan till “Campus Skramlar”-bössan. 
iii. SoCeR vill ha en loppis för att stötta Musikhjälpen. 

1. Vi i styrelsen tänker att detta är en bra idé om det känns okej 
för Miljövetarprogrammet då de anordnar detta under Campus 
Skramlar.  

iv. Vilka förväntningar har vi på SoCeR och Societeten under Campus 
Skramlar? 

1. Styrelsen tycker att det är bra om båda utskotten har ett varsitt 
uppdrag som en del i vår insamling. Vi anser även att de ska 
marknadsföra oss. 

v. Till nästa möte ska styrelsemedlemmarna funder på vad vi ska ha för 
uppdrag samt om vi vill ha en aktivitet under Campus skramlar. 

n. Ryggsäckarna 
i. Det finns nu ett reklamationsärende igång kring att ryggsäckarna gått 

sönder samt att märkena varit av dålig kvalité.  
ii. Rasmus tycker att vi ska beställa märken till alla som köpt ryggsäckar. 

Resterande del av styrelsen tycker att detta låter bra.  
1. Styrelsen beslutar att beställa märken till de personer som köpt 

program ryggsäck.  



 
iii. Rasmus tar ansvar för att beställa märken som kan ersätta de märkena 

på ryggsäckarna som gått sönder. De personer som har väskor där 
märket inte lossnat kan sätta märkena på ovven.  

iv. Lovisa ansvarar för att fixa en svart bakgrund till märkena för att de 
inte ska lossna lika lätt. 

o. Ovveinvigning 
i. Generalen från SoCeR skrev och frågade kring hur de ska göra med 

ovveinvigningen och sittningarna iom att det kommit nya riktlinjer 
gällande Corona. 

1. Styrelsen beslutar att SoCeR inte får anordna ovveinvigning 
den 7 november 2020 med hänvisning till de rådande 
restriktionerna. Om SoCeR vill anordna en ovveinvigning vid 
ett senare tillfälle när restriktionerna lättat har de möjlighet att 
kontakta styrelsen om lov för detta. 

2. Genom detta ställer vi in våra planer om Syjunta. 
 

10. Beslut eller ansvarsfördelning 
a. Styrelsen beslutar att SoCeR inte får anordna ovveinvigning den 7 november 

2020 med hänvisning till de rådande restriktionerna. Om SoCeR vill anordna 
en ovveinvigning vid ett senare tillfälle när restriktionerna lättat har de 
möjlighet att kontakta styrelsen om lov för detta. 

b. Styrelsen beslutar att beställa märken till de personer som köpt program 
ryggsäck.  

11. Avklarat 
a. Haft Marie-möte 

i. De styrelsemedlemmar som vi inte var med i mötet skall läsa 
protokollet. 

12. Övrigt  
a. Nästa möte 

i. 12 november kl. 17:15 över Zoom 
13. Mötets avslutande 

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:17. 
 
 
 
 
 


