
Styrelsemöte 2021-03-25 över Zoom

Närvarande: Selma Stenberg, Danial Raoufi, Mikaela Lemming, Moa Eneström, Cherry
Danielsson, Lisa Zakó, Joel Stern, Erika Löwenborg & Fredrika Rosenqvist

Frånvarande: Amanda Balk, Sebastian Stedt

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Danial Raoufi öppnar mötet kl. 17.16
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 Fredrika till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. INSEKT-möte: StuFF informerade om listbildning och vill att vi delar

deras inlägg på sociala medier. StuFF vill även att vi pratar med
studenter och informerar om listbildning. Detta är viktigt för att
bibehålla studentdemokrati. Just nu är det inte så många som vill bilda
listor eller vara med i fullmäktige.
StuFF vill även att vi informerar om kårvalet som är vecka 15-17.
Även här gäller det att dela deras inlägg.

ii. Trappan har gått igenom besiktningen! De håller dock fortfarande
stängt för natt- och kvällsaktiviteter. Detta för att det är lättare för alla
arrangörer att hålla det stängt terminen ut.

iii. Kårerna har varit i diskussion med LiU angående att LiU är
långsamma med att få ut info gällande corona. Medarbetarna får mer
detaljerad information än vad studenterna får, detta har kårerna
kritiserat.

b. Kassör
i. Går bra, papprena har kommit fram och Fredrika har skrivit på dem.

Danial behöver nu bara skriva på och posta så ska bank-behörigheten
vara fixad.

c. Grön sektion



i. Har varit på möte med grön sektion. Där pratades det om vad Liu gör
och vad vi ska uppnå som grön sektion. Det kommer att hållas ett nytt
möte i april där det ska handla om att ge tips och hjälpa varandra med
förslag och ideér för miljöplanen. Vi ska ha ett nytt miljömål så då
kommer de att bolla ideér.

d. Sekreterare
i. Inget att rapportera

e. VFU-ansvarig
i. Inte närvarande

f. Näringslivsansvarig
i. SSR-kontraktet måste uppdateras. Sebbe jobbar på det.

g. Internationaliseringsansvarig
i. Inte närvarande

h. AMO-ansvarig
i. Inget att rapportera, har nästa AMO-råd om 2 veckor.

i. Aktivitetsansvarig
i. Kommer att fortsätta med tips osv på sociala medier.

j. Info & PR
i. Har varit som vanligt, lade upp ett inlägg på instagram om tips för

aktiviteter att göra på helgen. Detta är något Joel tänker fortsätta med.
k. UB

i. Har pratat med Marie om tentor. Istället för att skicka ut en enkät ska
det tas upp på kommande studentråd. Moa och Joel ska ha ett möte
med Marie och Magnus om detta.

l. Societeten
i. Planerar just nu skiftet som kommer pågå vecka 17. Hur ser styrelsen

på ovve? Ska vi ha det överhuvudtaget? Societeten har röstat för att vi
inte ska ha ovve för att bibehålla ett gott rykte för studentlivet och
programmet.
Societeten vill ha styrelsens syn på det hela i och med att Societeten är
ett utskott.
Hur tänker SoCeR? - pratade mest om hur man ska göra för barnen.
LinTek får inte ha ovve. SoCeR är osäkra.
Hur tänker styrelsen?
Ska vi fråga StuFF?

m. SoCeR
i. Socionomsittningen är inställd. Planerar för distanspub och har fått

barn.
n. Rå-SoCeR

i. Inte närvarande.
o. Trälarna

i. Har gjort 2 grovplaneringar till Nolle-P, en hybrid och en distans. Har
satt ett datum för styrelsen, 25 augusti (hybrid: kl. 13-15) Kåkenhus,



täppan och kopparhammaren är platserna för hybrid. Tiderna är 15-17
om det är distans.

ii. Oklart om blivande Societeten kommer att bli tillfrågade att hålla
mottagning för globaltprogram(?)

iii. Våra planeringar behöver komma igång, Selma kollar upp när
detaljplaneringen ska in.

p. Ledamot
i. Inget att rapportera.

8. Att göra
a. Ryggsäckarna

i. Vi har just nu några över, vill vi sälja dom? Finns det intresse? Detta
ska kanske vänta till hösten i och med att alla inte lämnat in sina
ryggsäckar för nytt tryck.

b. Kläder - budget PR
i. Kläderna kommer att gå över budget. Hur vill vi göra? Vi måste

använda de gamla t-shirtsen så gott det går. Vi måste sammanställa alla
storlekar som finns på tröjor så vi får en överblick. Om vi ska beställa
nya måste vi beställa samma modell som innan. Det innebär dock att
det blir den dyrare modellen.

ii. Hoodies - förslag är att vi tar den billiga modellen.
iii. Är det billigare att köpa hoodies separat och sedan lämna in på tryck?
iv. Färg till märkesbacken - Sebastian kan köpa denna istället för att

Societeten ska göra det i och med att han jobbar i färgbutik.
c. Årshjul

i. Danial har erfarenhet av årshjul. Årshjulet kan vara uppdelat i färg så
finns det olika grupper till färgerna.

ii. Danial, Erika, Selma och Mikaela fokuserar på årshjulet. Mikaela och
Danial gör i första hand ett utkast.

iii. SU-projekt (sektion utvecklande-projekt)
iv. Danial har 2 ideér: 1. I och med corona har mycket av det studiesociala

skett via zoom, det finns en risk att traditionerna går förlorade. Att
främja traditionerna kan vi jobba med i SU-projektet.
2: Folk blir tröttare när man interagerar på zoom. Hur kan vi göra för
att främja studenternas hälsa.
På nästa möte pratar vi om SU-projekt och årshjul.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Joel fixar fb-grupp
b. Kläder

i. Budget: Fredrika - kan godkänna att vi köper 11 hoodies på h&m och
sedan lämnar på tryck.

ii. Kläder och tryck: Selma
iii. Tryck: Sebastian

10. Avklarat



a.
11. Övrigt

a. Nästa möte
i. Torsdag 15/4 klockan 17.15 (om inte annat sägs i chatten!).

12. Mötets avslutande
a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 18.03


