Styrelsemöte 2020-12-09 över Zoom
Närvarande: Amanda Balk, Simon Berg, Rasmus Classén, Cherry Danielsson, Frida Kalm,
Joel Olofsson, Selma Stenberg, Lovisa Wedestig & Emily Wootten.
Frånvarande: Linnea Strömberg. Therese Blixt

1. Måenderunda
2. Godkännande av föredragningslista
a. Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:26.
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. Postspecifikt:
a. Ordförande/vice-ordförande
i. Kollar om det finns fler saker som ska hinnas med innan
verksamhetsåret tar slut.
ii. Har sista INSEKT-mötet den 10/12
b. Kassör
i. Har haft rätt mycket att göra senaste veckorna.
ii. Har punkter senare under dagordningen.
c. Grön sektion
i. Inget att rapportera.
d. Sekreterare
i. Inget att rapportera.
e. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.
f. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.
g. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.
h. AMO-ansvarig

i.

Har haft möte om uppdatering kring riktlinjer utifrån Corona, där till
exempel rutiner vid tentamen behandlades.
i. Aktivitetsansvarig
i.
Föreläsningen av Pelle Sandstrak ligger uppe på Lisam t.o.m 20/12.
j. Info & PR
i.
Musikhjälpenuppdragen läggs upp löpande på våra sociala medier.
k. UB
i.
Har haft möten med programledning samt andra parter.
l. Societeten
i.
NolleP till våren blir helt på distans.
ii. NolleP blir en hel vecka över Zoom
iii.
Satsar på ökat samarbete med Marie under mottagningen.
iv.
Upplever att det blir en utmaning, men de är hoppfulla.
v.
Kommer antagligen endast ha SoCeR som faddrar under NolleP. Om
det behövs så kommer Societeten höra av sig till vissa faddrar som
också kan ställa upp.
vi.
Societeten har genomfört alla sina intervjuer för första
ansökningstillfället.
m. SoCeR
i.
Har haft intervjuer och så med folk för första ansökningstillfället.
ii. Kommer ha en sittning över Zoom under NolleP i januari.
iii.
Suger att inte kunna ha sittningar och pubar.
n. Ledamot
i.
Inget att rapportera.
11. Aktuellt
h. SU-projekt
i.
Inskickat och klart.
i. Covid-19
i.
Kommer vara distans under vårterminen också trots att länder nu börjat
vaccinera.
j. Musikhjälpen
i.
Har för nuvarande 7100 kr. Gick snabbt i början men det har saktat ner
lite nu. Vi tror att uppdragen kanske hjälper till lite att få in några fler
gåvor.
ii. Emily skriver till Marie för att försöka få ut information kring vår
bössa på Lisam.
k. Ryggsäck
i.
Haft kontakt med de som kan trycka om väskorna. Fått ett
kostnadsförslag.
ii. Frågan är hur vi ska göra med vårt tryck i.o.m. att vi röstat igenom hur
det ska se ut innan vi beställde ryggsäckarna.

iii.

Rasmus försöker fixa fram ett prisförslag för att beställa nya
ryggsäckar utan tryck som vi får trycka senare.
l. Göra av med pengar
i.
Examenskommitén kommer inte äska men sittningsgruppen kommer
äska 6 000 kr och societeten äskar 6 000 kr istället för 4 000 samt att
andra utgifter utgått som vi inte planerat för. Genom detta kommer vi
behöva styra om lite från den tidigare planeringen.
ii. Vi har 4 250 kr kvar att göra av med enligt Lovisas beräkningar.
iii.
Förslag är att vi beställer ryggsäckar för 4 000 kr vilket kommer bli 13
ryggsäckar utan tryck.
iv.
Styrelsen beslutar att nästa budget (budget för socionomsektionens
verksamhetsår 2021) ska ha en slutligt resultat på -5 000 kr.
m. Årsmöte
i.
Den 16/12 kommer vi ha årsmöte. Saskia Weiss Jendesten kommer
vara ordförande och Mikaela Lemming kommer vara sekreterare.
n. Hälsa på gymnasieskolor
i.
Vi har blivit kontaktade kring att socionomprogrammet ska vara med
över zoom till gymnasiestudenter. Förra året att det presenterats som
mycket roligare så detta året behöver vi göra det lite roligare. Vi
behöver en till två studenter som vill vara med tillsammans med en
lärare. Kommer genomföras i slutet av januari vid två tillfällen.
ii. Rasmus och Emily är intresserade.
o. Överlämningar
i.
Alla måste skriva och lägga upp sina testamenten i driven.
ii. Överlämningarna kommer ske på distans. Nya styrelsen kommer själva
tar kontakt med gamla styrelsen, men det är viktigt att gamla styrelsen
också tar ansvar till att överlämning bokas in.
iii.
Överlämna styrelsekläder
1. Man får ta ansvaret att sköta överlämningen av styrelsekläder
till sin efterträdare. Sedan får nya styrelsen byta kläder efter
storlek m.m..
12. Avklarat
h. Mariemöte
i.
Avslutningsceremonin kommer ske över zoom.
ii. Marie vill ha ett större samarbete med societeten under mottagningen
2021.
iii.
Marie vill att styrelsen och deras utskott spelar in presentationer som
spelas upp vid uppropen över zoom för de nya eleverna.
iv.
Socionomprogrammet håller på att ingå ett samarbete med
stadsmissionen. Det kommer finnas VFU-platser att söka till hos
stadsmissionen vid framtida ansökningstillfällen.
v.
Lärarna går kurser i pedagogik inriktat på distansläge.

vi.
vii.

Rekrytering är i full gång av nya lärare.
Marie gav förslaget att skapa en elevbank av elever som vill engagera
sig i att rekrytera nya studenter/får gymnasiestudenter att söka
socionomutbildningen.
10. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Röst igenom verksamhetsplanering 2021
i. Styrelsen beslutar att godkänna den preliminära verksamhetsplanering
som presenterades under mötet efter de korrigeringar som
presenterades av styrelsens medlemmar.
b. Rösta igenom budget 2021
i. Kommer vi gå igenom på ett extramöte.
c. Rösta igenom Societetens äskning
i. Vi tar detta under extramötet
d. Examenssittningsgruppens äskning
i. Styrelsen beslutar att godkänna examenssitningsgruppens äskning.
ii. Styrelsen beslutar även att socionomsektionens styrelse ska ingå ett
kontrakt med Matilda Pettersson kring utbetalningen av äskningen med
krav på återbetalning vid utebliven sittning.
11. Övrigt
a. Nästa möte
i. Fredag 11/12 17:00-ca 17:30
13. Mötets avslutande
a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:35.

