
Styrelsemöte 2021-04-15 över Zoom

Närvarande: Selma Stenberg, Fredrika Rosenqvist, Mikaela Lemming, Sebastian Stedt, Moa
Eneström, Joel Stern, Lisa Zakó, Wiktoria Witkowicz, Amanda Balk, Cherry Danielsson,
Erika Löwenborg & Danial Raoufi

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Mikaela Lemming öppnar mötet kl. 17.18
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in Mikaela Lemming  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 Danial Raoufi till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Har varit på INSEKT-möte, ska planera inför vårmötet som går av

stapel snart.
b. Kassör

i. Inget att rapportera
c. Grön sektion

i. Hade möte i måndags, där diskuterades miljöplanen som ska lämnas in
i maj. Har önskat att få 14 st tygmärken, 12 märken till oss i styrelsen
och sen 1 varsin till miljöombuden i utskotten.

ii. Vi ska komma med ett nytt miljömål samt ett evenemang. Erika har
bollat med SKUM-sektionen om att göra något tillsammans med dem i
höst. Klädbytardag och tipspromenad är det som pratas om just nu.

iii. Erika har ett önskemål att komma på ett nytt miljömål. Erika har en
tanke men ju fler förslag desto bättre. T.ex. SoCeR har som mål att alla
sittningar ska vara veganska/ vegetariska. I mappen grön sektion finns
det en mapp som heter 2020, där ligger förra årets miljöplan så man
kan se vad de gamla målen var. Erika fixar den nya till nästa möte.

d. Sekreterare
i.

e. VFU-ansvarig



i. Innan påsk var Amanda på möte med VFU-ansvariga om hur förra
terminens VFU hade gått. Det enda som påpekades var att
informationen var lite sisådär och behöver förbättras. Det ä svårt att få
konkreta svar när svaren består av siffror. Det var bra svarat ifrån både
studenter och handledare, ungefär 50%.
Har inte fått några ärenden eller info om hur det går för de som är ute
nu. T4 ska snart söka, då håller på att få till alla platser.

f. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

h. AMO-ansvarig
i. Var på AMO-möte förra veckan. Gick igenom resultaten på

temperaturmätaren, resultaten finns på hemsidan. Många i FilFak mår
dåligt och har dålig motivation. En idé är att ha en frågelåda på
instagram där vi kan informera om var man kan få hjälp. Vi syns inte
så mycket som styrelse än..

ii. Moa, Lisa och Amanda hade möte om att UB och AMO ska ha ett
projekt. En enkät som heter AMO och UB finns på driven där vi kan
kolla igenom och se om någon fråga saknas osv. Där ska svaren delas
så vi ser hur det ser ut mellan olika terminer, Även här finns en ide om
att ha en frågestund på instagram så det framgår vad UB och AMO gör.

iii. Dela på sociala medier om vart man kan få stöd och hjälp,
studenthälsan. Tips på hur man håller motivationen uppe.

i. Aktivitetsansvarig
i. Syjunta nästa torsdag 22 april klockan 17.15-19.00. Det finns en bild

som Joel ska få lägga upp på sociala medier. Lite oklart om vi ska vara
i storgrupp eller i mindre rum, risk för att det blir pinsam tystnad.

ii. Man får komma in när man vill, fixa ovven, ta en kaffe.
j. Info & PR

i. Det har varit lite tyst senaste veckorna, pga personliga skäl. Är igång
igen med tips på instagram. Ska fortsätta med tips en gång i veckan.

k. UB
i. Varit på UB-möte, inget särskild som kom fram där. Det som är

aktuellt är enkäten som Lisa pratade om.
l. Societeten

i. Planerar vecka 17, vill ha återkoppling kring det som sades förra
gången.

m. SoCeR
i. Planerar vecka 17, håller igång nu i slutspurten. Vill poängtera att den

13 maj håller SoCeR en pub. SoCeR ser gärna att vi i styrelsen dyker
upp på puben! Mer info kring puben kommer! Uppskattar om några
från styrelsen dyker upp!

n. Ledamot



i. Inget att rapportera.
o. Trälarna

i. Vill styrelsen ha fadder-tröja eller styrelse-tröja under Nolle-P
1. Vi har gärna styrelse-tröja!

ii. Undrar hur det går med kontrakt för SSR
1. Sebbe håller på och styr med detta! Det är på gång!

iii. Aktiviteten för Nolle-P, hur går det?
1. Vi har till 26/4 på oss, vi kollar av i chatten när så många som

möjligt kan ses. Gamla styrelsen aktivitet finns på driven om vi
vill ha inspo. Planera för hybrid-mottagning

iv. Det finns en infovideo till zoom, trälarna undrar om de får använda den
så Nollan lär sig zoom.

1. Det går bra!
v. Fyll i enkäten för att få vara fadder! Detta för att kunna få göra

fadder-ettan.
p. Rå-SoCeR

i. Inget att rapportera. de jobbar på.
8. Att göra

a. Nytt datum för Marie-möte
i. Mikaela lägger upp ett inlägg på fb om datum.

b. Punkter till dagordningen till Marie-möte
i. Lättare att prata med klasserna, visa att det är ett öppet forum där

studenterna kan prata med oss (kommunikation med studenterna).
c. Kläder, hur går det?

i. Mikaela har samlat in info om vilka storlekar som finns och vilka som
behövs. Efter att några bytt tröjor mellan sig behöver vi 1 small och 3
medium.

ii. Selma har beställt hoodies och dom kom igår! De finns hemma hos
Selma och hon ska lämna dom på tryck imorgon. Selma hör av sig i
chatten om hur lång tid det tar så vi kan planera in fotografering och
häng.

iii. Cherry får 2 gamla styrelse-tröjor över. Vad ska hon göra med dom?
Ska de slängas? Svårt att skänka till second hand i och med att det står
styrelsen på dem. Simon (tidigare ordförande) har sagt att vi ska få ett
förråd på campus. Vi kan inte bli lovade förråd men bäst är väll om
tröjorna sparas.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Nästa möte

i. Onsdag 5 maj 17.15



b. Cherry har en Socionomsektionen + Pride = sant “flagga” hemma hos sig. Är
det något vi vill behålla? Ja säger Danial!

12. Mötets avslutande
a. Mikaela Lemming avslutar mötet kl. 18.11.


