
Styrelsemöte 2021-05-05 över Zoom

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

Frånvarande: Wiktoria Witkowicz.

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Danial Raoufi öppnar mötet kl. 17.17.
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 Danial Raoufi & Amanda Balk till justerare för
mötet.

6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Programråd 11/5, går alla på det? UB är inbjudna.

ii. Planering inför majmötet är igång.
b. Kassör

i. Kommer fortfarande inte in på banken så det står still.
c. Grön sektion

i. Miljöplanen är inlämnad och granskas just nu.
d. Aktivitetsansvarig

i. Syjuntan är genomförd, det gick bra, det var ett gäng som kom.
e. Sekreterare

i. Inget att rapportera.
f. VFU-ansvarig

i. Inget att rapportera, det står stilla just nu.
g. Näringslivsansvarig

i. Uppdatering kring SSR, skickade ett mail i mars som Sebastian inte
fick svar på. Sebastian har mailat igen och kommer att uppdatera
Felicia när det finns mer info.

ii. Har börjat tänka på socionomdagarna i höst.
h. Internationaliseringsansvarig

i. Inget att rapportera.
i. AMO-ansvarig



i. SSG-möte för 2 veckor sedan. Där gick de igenom svaren på
temperaturmätaren och vad Lars kan ta med sig till lärarna på IKOS.

ii. Zoom, mer än bara skola. Det finns fler saker än enbart skolrelaterat
som man kan göra över zom.
Dialogen har blivit sämre. Det finns oro inför återgången till campus i
höst, det finns oro kring smittspridning.

iii. Evaliuate - Lärarna borde uppmuntra mer till att svara på den.
Socionomstudenterna är bra på att svara på evaliuate. Sedan hösten är
det obligatoriskt för lärarna att ge feedback på det som kommer fram i
evaliuate.
Förslag: Lärarna ger studenterna 10 minuter på en föreläsning för att
studenterna ska kunna svara på den.

j. Info & PR
i. Tips-onsdag rullar på som vanligt!

k. UB
i. Har inte hänt så mycket. Hade UB-möte igår. StuFF håller på att byta

personer på posterna. De har inte fått någon fullmäktige vilket innebär
en liten kris. Utan fullmäktige har StuFF ingen bestämmanderätt och
kommer att upplösas. Detta kommer ordföranden att få info om.

ii. Enkäten: Se AMO
l. Societeten

i. Håller fortfarande på att planera inför Nolle-P. Jonas på studenthälsan
har informerat lite kring hösten och pandemi nivå 2. Max 30 pers/
nollegrupp.

ii. Selma berättade för ett tag sedan att ett nytt program ska börja. Det är
nu klart att Societeten inte ska ta hand om deras mottagning.

iii. De har fått göra en prioriteringslista kring aktiviteter som ska hållas på
plats, detta för att vara så lite som möjligt på campus och minska
smittspridning.

iv. Gör fadder-ettan om ni inte gjort den! Man måste bli godkänd på
quizet för att få vara fadder. Det finns ett klassrum på lisam.

m. SoCeR
i. Inte närvarande.

n. Ledamot
i. Inget att rapportera förutom att tröjorna har kommit.

8. Att göra
a. Majmöte

i. Majmötet blir av den 26/5 kl. 17.15. Kallelserna skulle skickats ut idag
men Danial hade ingen maillista men kallelsen kommer så fort
maillistan kommer.

b. SU-projekt
i. AMO och UB håller på med en enkät. Förslag är att SU-projektet blir

enkäten som AMO och UB skapat. Även en frågestund på instagram
om AMO och UB är ett förslag som en del av SU-projektet.



ii. Danial skickar alla info till Lisa.
c. Genomgång av årshjul

i. Se årshjul för info.
d. Socionomdagen 12-13 oktober

i. Socionomutbildningen firar 100 år i år, kan man göra något kring det?
ii. Sebastian ska sätta sig framöver och kolla över teman, kom gärna med

förslag, skriv till Sebastian.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

a. Nästa möte
i. 19/5 kl.17.15

b. Terminsrapporten
i. Ska vara inlämnad 17 maj. Förra året satt de som var involverade kring

terminsrapporten och skrev den. Vi gör likadant detta år. Ordförande,
AMO och UB ska skriva den.

c. Pärl-SoCeR håller i pub, gå på den. Det kommer upp på sociala medier snart!
d. Är det försent att köpa en ny större t-shirt?

i. Det är inte försent, det borde gå in i budgeten.
e. Fotografering

i. Nu när tröjorna är klara behöver vi planera datum för fotografering.
Detta måste in i Nolleboken och ut på sociala medier och hemsidan.

ii. Förslag på datum: Om lockdownen inte förlängs är förslaget 19/5 i
samband med mötet.

12. Mötets avslutande
a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 17.57.


