
Styrelsemöte 2021-01-22 över Zoom  
 
Närvarande: Selma Stenberg, Lisa Zako, Danial Raoufi, Sebastian Stedt, Mikaela Lemming, 
Amanda Balk, Moa Eneström, Joel Stern, Erika Löwenborg, Cherry Danielsson & Fredrika 
Rosenqvist. 
 
 
Frånvarande:  
 
 

1. Mötet öppnas 
a. Danial Raoufi öppnar mötet kl. 16.20 

2. Måenderunda 
3. Val av mötesordförande  

a. Mötet beslutade att välja in Danial Raoufi  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 Amanda Balk och Moa Eneström till justerare för 
mötet.  

6. Föregående protokoll  
7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  
i. Har haft överlämning med Simon. Förra styrelsen beställde nya kläder 

och Simon föreslår att även vi gör det. Danial vet inte hur det ser ut 
med budgeten och om vi har pengar till det. Fredrika kollar upp om vi 
har pengar till nya kläder. 

ii. Det finns pengar för nya styrelse-kläder. Vi tittar först och främst på 
hoodies men vid behov även t-shirts. 

b. Kassör  
i. Har haft överlämning och har börjat kolla i bokföringsprogrammen. 

Har inte fått tillgång till banken än, det måste Fredrika och Danial fixa 
med. Det har varit mycket inför Nolle-P så kassörsposten har blivit 
prio 2.  

ii. En blankett ska skrivas under och en legitimation ska fotas och scannas 
in för att Danial och Fredrika ska få tillgång till banken.  

c. Grön sektion  
i. Har kontaktat Anna och ska ha möte nästa vecka.  

d. Sekreterare  
i. Inget att rapportera. 

e. VFU-ansvarig  



i. Har haft möte i veckan och träffat VFU-ansvariga, Anita och Johanna. 
De pratade om att Amanda ska försöka vara med på termin 5’s 
kursintro och presentera sig samt presentera sig för termin 4.  

f. Näringslivsansvarig  
i. Har haft överlämning med Frida. 

g.  Internationaliseringsansvarig  
i. Har inte haft överlämning med Linnea än, förhoppningsvis blir det av 

nästa vecka.  
h. AMO-ansvarig  

i. Har varit på första AMO-rådet och på ssg-möte(?). De pratade om vad 
de kan göra för arbetsmiljön för studenterna. Har pratat med UB om att 
skicka ut en enkät om distansläget. 

ii. Sektionsavtalet måste gås igenom tillsammans av styrelsen. Vissa 
möten är det inte bara AMO som ska gå på, alla i styrelsen ska vara 
beredda på att kunna gå på möte om Lisa eller Amanda inte kan gå. 

i. Aktivitetsansvarig 
i. Inget att rapportera. 

j. Info & PR 
i. Har redigerat presentations-videon till uppropet samt spelat in, 

redigerat och lagt upp en zoom-instruktion på sociala medier.  
ii. Bilderna på hemsidan behöver uppdateras! Beslut behöver fattas kring 

om, hur och var vi ska ses för att fota till hemsidan. Vi fattar beslut om 
när bilderna ska tas nästa möte. 

k. UB  
i. Har varit på första studentrådet och lärarmötet.  

l. Societeten  
i. Det är mycket inför Nolle-P. Fadder2an hålls imorgon lördag 23/1 för 

alla faddrar där info om mottagningen ges.  
m. SoCeR 

i. Börjar tagga igång inför Nolle-P. SoCeR har ansvar för sittningen på 
lördag 30/1. De försöker även att arbeta vidare med sittningar trots att 
läget just nu är oklart. 

n. Ledamot  
i. Inget att rapportera. 

8. Att göra  
a. Hur ska vi visa upp oss för alla terminer?  

i. Ett förslag är att be om att få komma in på en föreläsning och 
presentera oss. 

ii. Ett annat förslag är att vi spelar in en video eller använder den video vi 
redan har, skickar den till lärare som visar den t.ex. innan en 
föreläsning.  

iii. Framåt behöver vi titta närmare på strategier för hur vi ska nå ut till 
alla terminer så de vet vilka den nya styrelsen är och vart de kan vända 
sig.  



iv. Det finns ingen video på oss i styrelsen upplagd på lisam. Vi diskuterar 
om vi ska skriva till Ulrika Frisk och be henne att lägga upp videon på 
lisam. Samt be kursansvariga att visa videon för alla terminer.  

v. Ett dilemma för UB och vice-UB är hur mycket de ska lägga sig i 
klassgrupper. Rasmus, förra UB gav som förslag att Moa och Joel ska 
gå med i klassgrupperna för att kunna nå ut och få information från 
klassgrupperna. AMO och vice-AMO går också med och skriver ett 
eget inlägg i klassgrupperna. 

9. Beslut eller ansvarsfördelning 
a.  

10. Avklarat 
a.  

11. Övrigt  
a. Kläder 

i. Vi behöver se över vilka i gamla styrelsen som har kvar t-shirts. Vi 
behöver även se över storlekar. Vi behöver bestämma om vi ska 
beställa och hur många t-shirts vi ska beställa.  

ii. Profilkläder i Linköping trycker tröjor. 
iii. Sebastian kollar med en kompis som jobbar med att trycka kläder, hur 

mycket det kostar att trycka t-shirts och hoodies. 
b. Nästa möte  

i. Gå igenom sektionsavtalet. 
ii. Nästa möte onsdag 3/2 kl. 17.00 över zoom. 

12. Mötets avslutande  
a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 17.08 

 


