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1.  Måenderunda  

2.  Mötet öppnas 

a.  Danial Raoufi öppnar mötet kl. 18.12 

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 Sebastian Stedt och Amanda Balk till justerare 

för mötet.  

6.  Föregående protokoll  

7. Aktuellt:  

a.  Ordförande/vice-ordförande  

i. Danial har gjort ett forum där han träffar generalerna i Societeten och 

SoCeR, för att se hur det går, hur man mår osv.  

ii. Mariemöten: Marie är inte jättenöjd i och med att mötena inte varit så 

frekvent. Det är på gång med Mariemöten, kolla upp så ni kan de 

datum som ligger i chatten.  

b. Kassör  

i. Det går bra! Har vi hört något om äskningen? Nej, Danial och Fredrika 

får prata om den. Är äskningen inte inskickad blir socionomdagen svår 

att genomföra.  

c. Grön sektion  

i. Håller på att planera in första utbildningen för denna termin. Erika har 

varit i kontakt med de berörda i utskotten. Utbildningen blir 

förmodligen den 21/9. 

d. Aktivitetsansvarig 

i. Funderar på om folk har tid att dra till trappan nästa vecka när det är 

pub. Det är på tisdag 7/9, annars är det jubileums pub torsdag den 9/9. 

Puben öppnar 18.00. Vi kan ha antingen t-shirt eller hoodie, för att 

synas. 



ii. Pratade kort om vi ska göra en kickoff som styrelse. För att hänga ihop 

och t.ex. fota bilder i marknadsföringssyfte inför rekryteringen.  

Selma och Erika kommer med datumförslag. 

e. Sekreterare  

i. Inget att rapportera. 

f. VFU-ansvarig   

i.  Det händer inte så mycket. Tog kontakt med VFU-ansvariga 

kurslärare om att Amanda behöver ta del av förra terminens 

kursutvärdering. De har lite mycket just nu så det skulle tas tag i, i 

September.  

ii. Det verkar gå bra för de som är ute på VFU, Amanda har inte fått in 

något än.  

g. Näringslivsansvarig  

i. Socionomdagen: Sebastian har suttit senaste veckorna och planerat 

ihop så mycket han kan själv. Det blir den 12 oktober och allt kommer 

att bli digitalt även om det släpps med restriktioner. Det kommer bli 

som förra året att dagen sker på vår hemsida.  

ii. Arbetsgivare får spela in videos, samma som förra året.  

iii. Sebastian har även mailat föreläsare inom ämnet ledarskap.  

iv. Nu behöver Sebastian hjälp med att maila arbetsgivare osv. Vi behöver 

frivilliga. 

v. Förra året var det bra uppslutning på eftermiddagen, då var ämnet våld 

i nära relation.  

vi. Förslag på ämne detta år är ledarskap. Detta är dock inte hugget i sten 

utan förslag är välkommet.  

vii. Sebastian kollar upp priser för föreläsare, helst vill vi ha någon som 

inte tar så mycket pengar eller gör det gratis. 

viii. Sebastian ska höra med trappan om det går att ordna en socionompub 

efteråt. 

h.  Internationaliseringsansvarig  

i. Inget att rapportera. 

i. AMO-ansvarig  

i. Det kommer en AMO-utbildningen till den 18 september. Lisa/ 

Amanda kollar upp hur många gånger man måste gå utbildningen, om 

de måste gå flera gånger eller om de kan skippa denna gång. 

ii. Projektet känns inte jätte aktuellt just nu i och med att vi successivt 

kommer gå tillbaka till campus. Kan vi skicka ut enkäten ändå? Vi 

tänker att frågorna fortfarande är relevanta i och med att pandemin 

pågått i över 1 år och att vi kan belysa att studenthälsan finns osv.  

iii. Mötena har inte kommit igång än men det kommer att vara sista 

veckan varje månad.  

j. Info & PR 

i. Det går bra, vi ser det Joel gör. Tycker det varit en bra start. Det känns 

bra. Ska uppdatera hemsidan med rätt namn på varje post.  



ii. Vi struntar i att ta om bilderna på hemsidan.   

iii. Presentationer på instagram är på gång.  

k. UB  

i. Första lärarmötet är nästa vecka. Om det är något vi tänker att Moa bär 

ta upp så får vi säga till. Moa ska höra av sig till kurs-representanterna 

för att se om de har något att ta upp. 

ii. Magnus vill gärna ha en uppdatering om hur enkäten går. Magnus är 

väldigt engagerad, Moa och Lisa bokar in ett möte med Magnus och 

även på egen hand för att snacka ihop sig om upplägget. 

iii. Enkäten ska ut så fort som möjligt, dock efter Nolle-P och när skolan 

dragit igång. 

iv. Det ska kollas upp om enkäten är godkänd.  

l. Societeten  

i. Har mottagning, det är kul, den är snart slut. Det blir ibland ändringar i 

planeringen men det går bra. Nollan är halvt-taggade. De är mer 

taggade på aktiviteterna som är IRL än de som är digitalt.  

ii. 40 Nollan har anmält sig till fredagens aktivitet.  

m. SoCeR 

i.  Inte närvarande. 

n. Ledamot  

i. Skickade in presentations-videon från oss till Marie, Nollan fick se 

den. 

8. Att göra  

a. Arbetsgrupp till Socionomdagen: Joel, Mikaela,  

b. Musikhjälpen: De flesta är intresserade av att vara med i arbetsgrupp inför 

musikhjälpen. Förra året började planeringen en månad innan, i november.  

c. SoCeR och Societeten får tänka på hur de vill bidra. 

9. Beslut och/ eller ansvarsfördelning 

a.  

10. Avklarat 

a.  

11. Övrigt  

a. Bilder till hemsidan, det är på gång.  

b. Mariemötet, prata med era handledare för att se så ni kan vara med. 

c. Förra året var det lite knepigt kring rekryteringen mellan SoCeR och 

Societeten. Riktlinjer kring rekryteringen för nuvarande Societeten och 

SoCeR.  

d. Ha ett möte med några representanter från utskotten och styrelsen för att stötta 

varandra i rekryteringen för att undvika konflikt. Danial och Mikaela håller 

möte med förslagsvis general och vice-general i utskotten. 

e. Om man sagt att man kan gå på ett möte, ställ inte in samma dag. Säg till 

iallafall 3 dagar innan. 

f. Nästa möte  

i. Onsdag 8/9 klockan 17.20. 



12. Mötets avslutande  

a. Danial Raoufi avslutar mötet kl. 19.10. 

 


