
Styrelsemöte 2021-08-04 över Zoom  

 

Närvarande:  

Moa Eneström, Wiktoria Witkowicz, Mikaela Lemming, Danial Raoufi, Selma Stenberg, 

Sebastian Stedt, Lisa Zakó, Fredrika Rosenqvist, Amanda Balk, Erika Löwenborg & Joel 

Stern. 

 

Frånvarande:  

 

 

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 … till justerare för mötet.  

6.  Föregående protokoll 

a.  

7. Aktuellt:  

a. Skriva kontrakt 

i. Öppen kommunikation. 

ii. Mer organiserat, inte sista minuten (framförhållning). 

iii. Utnyttja mötestiden! Skjut inte upp uppgifter, gör det istället när alla är 

samlade. 

iv. Fast mötesdag (undantag får förekomma men det är undantag) 

v. Träffas utanför styrelsearbetet minst 1 gång i månaden (exempelvis 

AW). 

b. Fredrika kassör 

i. Då vi inte haft ett möte under sommaren har Fredrika blivit tvungen att 

betala ut en annan summa till SoCeR och Societeten än det som sagts 

till gruppen. Detta gjordes då utskotten inte kunde vänta med att få 

utbetalningarna. 

Summorna det rör sig om är:  SoCeR: Betalt 6578:-, sagt 6278:-. 

Societeten: Betalt 10.454:-, sagt 10.457:- 

 

Danial ska se hur det gått mer äskningen från IKOS. 

c. Nolle-P 

i. Allmänt:  



Societeten jobbar och står i. De lägger fadderschemat just nu, meddela 

om ni inte kan vara med! Styrelsen ska få synas mycket.  

Dagen styrelse ska få presentera sig (27/8), är vi kort om folk, kan de 

som är med ta de andras poster och presentera dem? Så alla poster 

presenteras. 

Video är inget bra alternativ då vi har kort om tid.  

ii. SoCeR 

1. Det går bra för SoCeR, de är i full gång. Har en fråga angående 

gyckel. Kommer alla få gyckla ihop eller inte? Kommer 

traditionsgycklena kunna göras ihop eller måste de göras i 

mindre grupper eller spelas in? 

Faddergrupperna ska hållas. Societeten har spelat in de gyckel 

som de skulle framföra ihop. Faddrarna ska inte blandas i 

faddergrupperna. 

iii. Gyckel 

1. Selma och Erika har bestämt att det inte kommer spelas in 

något gyckel till sittningen. Informationen kom för sent och det 

finns inte tid att spelas in osv, därför har beslut fattats att inte 

gyckla på sittningen. 

iv. Märkesbacken 

1. Datum? oklart! Förmodligen den 18/7 

2. Sebastian fixar färg till märkesbacken! 

v. Vår aktivitet den 25/8 

1. Kan alla vara med? Alla förutom Danial och Erika har sagt att 

de kan! 

d. Övrigt 

e. Unicef 

i. Man kan betala och skänka en vaccination mot Covid-19. Man kan 

skänka som en organisation vilket vi är. Vi kan skänka pengar som vi 

får in genom en insamling. Oklart just nu hur länge unicef har detta 

“evenemang” igång. Vi måste kanske dra igång ganska snart med en 

insamling? Hur ska vi tänka kring att det är Nolle-P nu?  

ii. Kan man prata med IKOS, avdelningen för socialt arbete, om de på 

något sätt kan vara med? Det ser bra ut både för oss och för IKOS/ 

LiUs del.  

iii. 33 kronor = 1 person får 2 doser vaccin.  

f. Socionomdagarna 

i. Sebastian har gjort en grovplanering för socionomdagarna. Sebastian 

ska höra av sig till Magnus angångende frågor om det kommer att vara 

på plats eller inte.  

ii. Är det på plats kommer det att vara den … mellan 12-17. 

iii. Mer information kommer på nästa möte, då skapas även arbetsgruppen 

som ska arbeta med socionomdagen. 

 



8. Att göra  

a.  

9. Beslut eller ansvarsfördelning 

a.  

10. Avklarat 

a.  

11. Övrigt  

a. Nästa möte  

i. Danial är tillgänglig på lördag för möte och onsdag nästa vecka. De 

flesta kan ha möte på vardagar. 

ii. Nästa möte onsdag 11/8 kl.17.15, för de som kan! 

iii. Gå igenom musikhjälpen och socionomdagarna. 

 

Nya bilder till sociala medier, anledningen är att bilderna ser så annorlunda ut. Vi 

samlas och tar bilder som ser likadana ut, med samma bakgrund osv.  

 

Vart ska vi lägga diplomet för grön sektion? Vart är de gamla diplomen? Fredrika har 

inte fått svar angående förråd på skolan, det är kanske ett alternativ? 

 

12. Mötets avslutande  

a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 18:05 

 


