
Styrelsemöte 2021-03-11 över Zoom  

 

Närvarande: Lisa Zakó, Danial Raoufi, Erika Löwenborg , 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 Sebastian Stedt till mötessekreterare.  

5.  Val av justerare  

a.  Mötet beslutade att välja in Moa Eneström & Cherry Danielsson till justerare 

för mötet.  

6.  Föregående protokoll  

7. Aktuellt:  

a. Trälarna 

i. Folk som inte sökt fadder, sök fadder! I 

ii. Inte satt datum för Nolle-P men förmodligen börjar det vecka 34. 

Återkommer om det. 

iii. De kommer att förlänga fadder-rekryteringen så att fler kan söka 

b. Kassör  

i. Väskorna är hämtade och profilkläder var snälla och bjuda på extra 

kostnader för att ta bort trycket. 

ii. Kläder kommer kosta extra och vi behöver äska pengar om inte folk 

kan återanvända gamla.   

c. Societeten 

i. Outning har skett för trälarna, så de är nu officiella. Överlämningen har 

skett och de stöttar dem för fullt. Full planering inför skiftesveckan just 

nu. 

d. PR & Info/Vice UB 

i. Har lagt upp en del på sociala medier. Inget speciellt att ta upp där. 

ii. Har haft utbildning med AMO och UB.  

iii. LIU funderar på att ha zoom-övervakade tentor, men inget fastslaget. 

iv. Rasmus kommer att sitta och dela ut ryggsäckar 23-24 mars. Vill gärna 

ha någon som delar ut i Linköping 



v. Danial hör av sig till Rasmus för att ta de andra ryggsäckarna. 

e. AMO   

i.  AMO-utbildning förra veckan.  

ii. Hade kyrkan på besök som berättade vad dem gör och vad de kan 

stötta med 

iii. Amo-veckan tog slut förrförra veckan 

iv. Pratade om hösten, nu befinner vi oss i nivå 4 i pandemi-skalan och till 

hösten så hoppas de att vi kommer ligga på nivå 2. Det betyder att vi 

till hösten kommer ha vissa moment i skolan isåfall.  

f. Internationaliseringsansvarig 

i. Genom våra delningar vi gjort under AMO-veckan nådde vi ut till 

22000 personer. Klapp på axel till oss 

g.  Miljö- och Aktivitetsansvarig 

i. Aktivitet fortfarande lugnt, väntar på tröjor för bilder till hemsidan. 

ii. Erika och Selma har en tanke om att göra något på instagram där man 

kan tipsa om saker man kan göra under distansläget. 

iii. Möte om miljöplanerna. De flesta är klara med sina förutom vi. Ska 

vara klart i maj. Varje år ska man ha ett visst miljömål som vi måste 

komma på. När SoCeR vet vem som ska vara miljöombud i RÅ-

SoCeR måste Erika få veta det. 

h. Vice AMO/VFU-ansvarig 

i. Genom våra delningar vi gjort under AMO-veckan nådde vi ut till 

22000 personer. Klapp på axel till oss.  

ii. Förra veckan var hon på SSG-möte där man pratade om nivåerna och 

hur man ska gå från nivå 4 till nivå 2 på bästa sätt. Det diskuterade 

även evaluite, vi på socionomprogrammet är bra på att svara, ungefär 

50% men vi kan bli bättre! 

iii. Ska försöka få till möte med kursansvariga för att få igång evalutiet på 

den kursen(VFU). 

i. SoCeR 

i. SoCeR hade distans-sittningen i lördags och tyckte att det gick bra. 

Jätteglada 

ii. Nu på lördag är det Ovve-invigning med restriktioner. Studenterna är 

väldigt glada över att det anordnas något under pandemin. 

iii. Vår revisor vill att alla våra fakturor ska skrivas ut till redovisningen 

för att hon arbetar så, SoCeR undrar hur det ser ut ur ett grönt tänk. 

Miljö vill helst inte att det ska vara så. Även kostnadsfråga, vem 

betalar utskrifterna? Danial ska prata med henne och se hur det ser ut. 

Ska kolla riktlinjer och stadgar. 

8. Att göra  

a. VFU 

i. Flera som håller på och gör sina VFU har undrat om folk vill ha 

digitala visningar på VFU-platsen. Låter intressant.Det kommer 



förmodligen att bli en helg i och med att det är bäst ljus på dagtid för 

att få bra foton.  

b. Folk luras i Socionomforum-gruppen 

i. Folk får inte böckerna som köps. Har hänt flera gånger. Ska vi göra en 

polisanmälan? De som har blivit lurade har gjort polisanmälan.  

ii. Vi har utsatts för phishing också, Fredrika har fått ett mail 

undertecknat av Danial om att göra överföring. Såg ut att komma från 

ordförande-mailen. 

c. Marie-punkt 

i. Marie mailade och ville ha lite synpunkter på omtentor. Omtentor 

krockar med pågående kurser då vi inte har tentaveckor eller 

omtentaveckor. Marie undrar vad vi tycker om att omtentor ska kunna 

läggas över en helg. Syftet är att ge studenterna mer tid och inte ska 

behöva ta tid från pågående kurs. Vi är tvetydliga. Vi ska diskutera 

detta mer. Posta i klassgrupper? Skicka ut enkäter? UB ska maila 

STUFF och se hur dem ser på det. Vi ska ha ett svar till nästa Marie-

möte 8 april. 

d. Kläder 

i. T-shirts kommer att kosta 200kr per person. Vi försöker att använda de 

T-shirtar vi har så långt det går. 

 

 

9. Beslut eller ansvarsfördelning 

10. Avklarat 

a.  

11. Övrigt  

a. Nästa möte 

i. Torsdag 23/5 klockan 17.15.  

12. Mötets avslutande  

a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 18.10 

 


