
Styrelsemöte 2021-00-00 över Zoom  

 

Närvarande: Amanda Balk, Sebastian Stedt, Erika Löwenborg, Joel Stern, Lisa Zakó, Moa 

Eneström & Fredrika Rosenqvist  

 

 

Frånvarande: Wiktoria Witkowicz, Selma Stenberg, Danial Raoufi & Mikaela Lemming  

 

 

1.  Måenderunda  

2.  Mötet öppnas 

a.  Sebastian Stedt öppnar mötet kl.17.21  

3.  Val av mötesordförande  

a.  Mötet beslutade att välja in Sebastian Stedt  till mötesordförande  

4.  Val av mötessekreterare  

a.  Mötet beslutade att välja in Fredrika Rosenqvist till mötessekreterare.  

5.  Val av justerare  

a.  Mötet beslutade att välja in Joel Stern & Amanda Balk till justerare för mötet.  

6.  Föregående protokoll  

7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  

i. Inte närvarande 

b. Kassör  

i. Posten känns väldigt tung just nu då den inte känns rolig men det finns 

inget speciellt att ta upp. 

c. Grön sektion  

i. Fick återkoppling och sedan godkänt på miljöplanen.  

d. Aktivitetsansvarig 

i. - 

e. Sekreterare  

i. Inte närvarande 

f. VFU-ansvarig   

i.  - 

g. Näringslivsansvarig  

i. Varit i kontakt med SSR, har fixat ett tillsvidarekontrakt istället för  

ettårskontrakt.  

h.  Internationaliseringsansvarig  

i. - 

i. AMO-ansvarig  



i. Var amo-råd förra veckan men det var mer som en avslutnig. Annars 

SU-projektet med AMO och UB ska nog flyttas fram till hösten 

istället.  

j. Info & PR 

i.  Rullar på. Skrev i chatten om en låda med böcker som tagits hand om.  

k. UB  

i. Varit på sista UB-mötet ska på lärarmöte imorgon, finns något man vill 

ska tas upp så kan man hojta till.  

l. Societeten  

i. Inte närvarande 

m. SoCeR 

i.  Inte närvarande 

n. Ledamot  

i. Inte närvarande 

8. Nolle-p  

- Vet inte riktigt vart informationen om nolle-p finns.  

- Vår aktivitet är onsdag den 25/8 klockan 13-15, vi kommer ha en poängjakt 

mer info ligger på driven.  

- Amanda har hört av sig till SoCeR om gyckel men ingen har svarat så vi får 

anta att dom inte vill ha oss som gyckel. Sebastian ska träffa dom imorgon och 

kan fråga en extra gång då.  

 

9. Socionomdagarna 

Sebastian återkommer om det efter att han har pratat lite med Danial.  

10. Att göra  

a.  

11. Beslut eller ansvarsfördelning 

a.  

12. Avklarat 

a.  

13. Övrigt  

a. Böcker som Joel fått meddelande om. Personen som har dom kan nog lämna 

av dom hos Sebastian så han tar ansvar över böckerna nu.  

b. Förråd Fredrika har varit i kontakt med ansvariga över förråd på skolan och 

dom kan kanske erbjuda förråd på lite olika storlekar för 600kr/kvm och år. 

Fredrika frågar om dom har ett förråd på 2-3 kvm att hyra ut.  

c. Nästa möte  

i. Diskussion om majmöte 

14. Mötets avslutande  

a. Sebatian Stedt avslutar mötet kl. 17.47  

 


