
Styrelsemöte 2021-05-19 över Zoom  

 

Närvarande: Danial Raoufi, Selma Stenberg, Erika Löwenborg, Fredrika Rosenqvist, Joel 

Stern, Moa Eneström, Lisa Zakó, Amanda Balk 

 

 

Frånvarande: Sebastian Stedt, Wiktoria Witkowicz, Mikaela Lemming 

 

 

1.  Måenderunda  

2.  Mötet öppnas 

a.  … öppnar mötet kl.  

3.  Val av mötesordförande  

a.  Mötet beslutade att välja in Danial Raoufi till mötesordförande  

4.  Val av mötessekreterare  

a.  Mötet beslutade att välja in Joel Stern till mötessekreterare.  

5.  Val av justerare  

a.  Mötet beslutade att välja in Lisa Zakó och till justerare för mötet.  

6.  Föregående protokoll  

7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  

i. Programrådet, givande. Fick höra från VFU-samordnare, föreslog 

Sebastians idé om att visa upp från VFU-platser. Togs emot 

någorlunda positivt. Det kommer kanske bli fler platser på programmet 

men ledningen återkommer. INSEKT-möte. Ska kontakta STUFF om 

det. Majmöte nästa vecka, behöver ordförande/sekreterare.  

b. Kassör  

i. Tillgång till bankkontot! Har kommit i kapp med olika saker och 

deklarationen. Äskning till Marie på gång.  

c. Grön sektion  

i. Ingen uppdatering, har lämnat in miljöplanen och väntar på svar. 

d. Aktivitetsansvarig 

i. Fotografering gick bra. Gyckelförfrågan inte kommit in? 

e. Sekreterare  

i.  

f. VFU-ansvarig   

i. Ingen uppdatering.   

g. Näringslivsansvarig  

i. Frånvarande. Protokoll till SSR? 

h.  Internationaliseringsansvarig  



i. Frånvarande. Socionomdagen – kolla upp så att datumen funkar med 

Marie.  

i. AMO-ansvarig  

i. Skickade in SU-projektet i onsdags, inte fått svar. Studentärende förra 

veckan.  

j. Info & PR 

i. Ingenting att rapportera.   

k. UB  

i. Ingenting att rapportera.  

l. Societeten  

i. Fler ryggsäckar? Vi kan ha intresseanmälan kvar i nolleboken utan 

problem. Ryggsäckarna är på väg till Linköping från och med idag och 

kommer distribueras. Uppropet styrelsen 26/8 och presentera oss. Hur 

gör man med bokningar av lokaler?   

m. SoCeR 

i.  Frånvarande. 

n. Ledamot  

i. Inget att rapportera.  

8. Att göra  

a. Kassör - Äskning från utskotten: SoCeR 8714,70kr. I budget: 6500kr. Förslag: 

att vi röstar igenom att SoCeR får 6578kr. Det röstas igenom.  

Societeten till stassen: 13200kr. 10500kr i budget. Förslag: de får 10 457,70kr. 

Förslaget röstar igenom.  

Societeten har svårt med spons. Äskning från Marie för att täcka kostnaden för 

adelns stass.  

 

b. Motion till majmöte – SoCeRs stadgar. Kommer se över motionen så att 

styrelsen kan bestämma om vi ställer oss bakom.  

 

9. Beslut eller ansvarsfördelning 

a.  

10. Avklarat 

a.  

11. Övrigt  

a. Kommer styrelsen gyckla till mottagningen i höst? 

i.  

12. Mötets avslutande  

a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 19.15 

 


