
Styrelsemöte 2021-02-18 över Zoom  
 
Närvarande: Selma Stenberg, Lisa Zakó, Danial Raoufi, Mikaela Lemming, Erika 
Löwenborg, Fredrika Rosenqvist, Amanda Balk, Sebastian Stedt, Joel Stern, Moa Eneström 
& Cherry Danielsson 
 
 
Frånvarande:  
 
 

1.  Måenderunda  
2.  Mötet öppnas 

a.  Danial Raoufi öppnar mötet kl. 17.15 
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 Lisa Zakó till justerare för mötet.  
6.  Föregående protokoll  
7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  
i. Danial vill börja med att tacka och att föra med till utskotten att det 

varit en bra rekrytering. Ett stort tack till utskotten! SoCeR har haft lite 
problem och vi i styrelsen finns där som stöd.  

ii. INSEKT-möte: mående under distans och kameraövervakade tentor. 
Är det etiskt rätt eller fel. Vi får fundera kring den frågan. 

iii. Trappan vill ha ett möte om vad vi vill använda Trappan till nu under 
corona. De vill även veta vad vi vill använda Trappan till i framtiden.  

iv. Liu ska uppdatera sin värdegrund. De ska få in en student-värdegrund 
som just nu håller på att utformas. Liu har en projektansvarig som ska 
hålla i workshops för att få in studenternas perspektiv. Lius värdegrund 
ska bli klar under våren. 

v. Möte med Marie den 25/2 13.15-15.00. 
vi. Årshjul, vi kommer att ta upp detta på senare möten. 

b. Kassör  
i. Det går bra, har dock inte tillgång till banken än. Lovisa tar det som 

Fredrika inte kan göra. Danial ska se till att fixa med banken.  
c. Grön sektion  

i. Möte är inbokat till den 9/3. 
d. Sekreterare  



i. Inget att rapportera. 
e. VFU-ansvarig  

i.  Inget som händer just nu, det är lugnt. Inget nytt som hänt med 
Amanda följer upp om något händer.  

f. Näringslivsansvarig  
i. Har funderat mer på att höra av sig till yrkesverksamma. Pratade med 

Linnea om detta som tyckte att det lät bra men hon sa även att många 
socialarbetare har mycket att göra nu. 

g.  Internationaliseringsansvarig  
i. Fått sin överlämning! Sebastian hade möte med Marie om world social 

day. Det blir inte så mycket för oss att göra i år då de nordiska länderna 
går ihop. Det är flera universitet i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland som går ihop. Det kommer vara forskare som föreläser och de 
vill ha videos på studenter som pluggar på socionomutbildningen som 
pratar om hur det varit att plugga på distans.  

ii. Temat för world social work day är obunto(?). Det kommer att vara på 
engelska och det som är aktuellt nu är om det ska skapa ett zoom-rum 
för att kunna diskutera föreläsningarna på svenska och se till att saker 
uppfattats rätt.  

iii. Det vi behöver göra är att vi ska marknadsföra på sociala medier samt 
fixa videos på socionom-studenter. 

h. AMO-ansvarig  
i. Lisa har varit på AMO-utbildning och gått igenom vad det innebär, 

SSG, studenternas ansvar, vad man kan göra som AMO. Vilka ärenden 
ska tas emot och vilka ska hänvisas vidare har diskuterats. De pratade 
om studenthälsan.  

ii. SSG - pratade om att studenter sitter på campus osv.  
iii. Viktigt att man svarar på temperaturmätaren 

i. Aktivitetsansvarig 
i. Se nedan! 

j. Info & PR 
i.  Känns som att det är tyst på posten just nu, vi får skriva om saker ska 

delas! 
k. UB  

i. Har haft en del att göra, har fått in ett studentärende som det varit 
ganska mycket kring. Har blivit bekväm i rollen efter det.  

ii. Det som kommer framöver är att UB ska utse kursrepresentanter i 
termin 1 tillsammans med Marie.  

l. Societeten  
i. Societeten hade bomullsnatt igår, det blev lyckat.  

m. SoCeR 
i. Baklängesqasquen den 6 Mars, boka inte upp er, försök att vara med på 

den! Där kommer det finnas chans att beställa mat via Trappan.  
n. Ledamot  



i. Inget att rapportera. 
8. Att göra  

a. Aktivitet 
i. Har sammanställt och kommit fram till att vi kommer att vara utomhus 

i Folkparken. Det kommer att ske aktiviteter i Folkparken. Vi behöver 
hitta ett datum som passar alla. Vi kommer även att fotografera till 
hemsidan denna dag. Ska Erika och Selma komma med datumförslag?  

ii. Det kommer förmodligen att bli en helg i och med att det är bäst ljus 
på dagtid för att få bra foton.  

b. Programryggsäckar 
i. Rasmus åker idag eller imorgon och trycker om de väskor som samlats 

in. Det är totalt ca 35 väskor som samlats in.  
ii. Hur ska vi göra med de som inte kunde lämna in väskorna? Vi har sagt 

nej till förslaget att de som inte kunde lämna in ska betala porto för att 
skicka.  

iii. Vi kommer att gå back så pass mycket om vi ger ut väskorna gratis. 
Det kostar 40 kronor att trycka om väskorna.  

iv. Ska vi beställa nya väskor och sälja? Någon annan än Joel behöver ta 
ansvaret för programryggsäckar. 

c. Kläder 
i. Sebastian har inte fått svar ännu men ska få reda på det denna vecka.  

ii. Vi skjuter på denna punkt till nästa möte. 
9. Beslut eller ansvarsfördelning 

a. Vi beslutar att alternativ 4 kring programryggsäckarna är bäst. Vi kontaktar de 
personer som inte lämnat in sin väska när campus öppnar igen och vi trycker 
om de då.  

10. Avklarat 
a.  

11. Övrigt  
a. Marie-möte 

i. Torsdag 25/2 klockan 13.15-15.00. Temat är vad vi vill få ut av året 
och vad våra visioner är för verksamhetsåret. 

b. Nästa möte  
i. Torsdag 4/3 17.15, kollar av om det funkar i chatten. 

12. Mötets avslutande  
a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 18.10 

 


