
Styrelsemöte 2021-10-20

Närvarande: Joel Stern, Lisa Zakó, Selma Stenberg, Sebastian Stedt, Mikaela Lemming,
Fredrika Rosenqvist (zoom)

Frånvarande: Moa Eneström, Erika Löwenborg, Wiktoria Witkowicz

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Joel Stern öppnar mötet kl. 17.27
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in Joel Stern 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 till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Joel har pratat med Eva från Navitas. Charlotta Bauer som är

program-manager på European foundation for democracy, ska ha
lunchföreläsning den 19/11. De undrar om vi vill ha en workshop eller
frågestund med Charlotta. Vi formar isåfall denna stund ihop med
Charlotta. Hon har tagit fram ett verktyg som yrkesverksamma kan
använda när de jobbar med unga som är på väg att radikaliseras och/
eller polariseras.

ii. En workshop skulle innebära att gå igenom detta me Charlotta. Det
skulle kunna livestreamas så studenter kan komma in och arbeta med
det.

iii. Problemet är att Navitas isåfall behöver flyga in henne från Belgien.
De undrar om vi kan betala en del/ hela hennes flygbiljett. Charlotta
skulle tycka att det är värt att komma hit om vi och lärarna vill ha
workshop med henne. Navitas har redan bokat henne för en föreläsning
men undrar alltså om vi vill ha en workshop med henne när hon ändå
är här i Sverige.



iv. Det låter intressant med föreläsningen men vi tror inte att detta lockar
så många studenter då man kanske inte vet hur man använder verktyget
som yrkesverksam.

v. Vi väljer att tacka nej till detta erbjudande

vi. Insektmöte: Mottagningsstödet ska vara på gång.
vii. StuFF håller på att kolla på ett nytt medlemssystem, det skulle innebära

att StuFF spara pengar. Just nu kostar det väldigt mycket pengar och
det nya systemet skulle innebära att StuFF spara väldigt mycket pengar
och till och med får pengar för varje medlem. Medlemssystemet som
heter Sesus, är något vi behöver kolla närmare på eller lämna över till
nästa års styrelse då vi som egen förening kan gå med. Sesus får
pengar från staten och kan dela ut de till de förening som är med i
Sesus. Vi skulle till exempel kunna komma åt vår egen medlemslista
istället för att be StuFF om den.

viii. StuFF tittar även på olika utbildningar man ska kunna gå som styrelse.
ix. De tittar även på tillstånd för att mottagningen ska kunna vara på vissa

specifika platser utan att andra får vara där. Detta skulle därmed kunna
göra att vi undviker situationer som uppstod under höstens mottagning
så som äggkastning.

x. Enkäten (SU-projektet) var uppskattad på insektmötet.
b. Kassör

i. Vi har fortfarande inte fått pengar från IKOS. Det börjar brinna i
knutarna då maskrosbarn ska betalas och pengar för en äskning ska
skickas ut. Om Fredrika skulle göra detta skulle vi ligga 12.000 kronor
back.

ii. Vi har fått en äskning från SoCeR. Om vi pengarna från IKOS och får
det vi äskat för kan Fredrika börja räkna på hur mycket vi har och
därefter se om SoCeR kan få pengar för en ny högtalare som de äskat
för.

iii. Joel skriver och påminner Magnus om äskningen.
iv. Fredrika har börjat kolla igenom budgeten för att se hur vi ligger till.
v. Fredrika har hört av sig till sittningsgruppen gällande pengarna från

examenssittningen. Det rör sig om 6.000 kronor som ska tillbaka till
styrelsen. De i sittningsgruppen skulle hänvisa Fredrika vidare till den
som har pengarna. Fredrika hör av sig till den person hon haft kontakt
med så den personen kan höra av sig till den som innehar pengarna.

c. Grön sektion
i. Inte närvarande.

d. Aktivitetsansvarig
i. Syjunta den 18/11, Societeten och SoCeR är inbjudna och de lär

komma. Selma och Erika har hört av sig till Poli som bor i Uppsala och



han känner att det inte är så roligt att åka ner till Norrköping enbart för
en kväll. Han gjorde en studentförening (meliudi) som säljer hans
märken och sångböcker. Poli har hört av sig till ledamoten i föreningen
ifall han kan komma till syjuntan men det är för tidigt för honom att ge
ett besked.

ii. Tiden är inte spikad än, detta kommer längre fram.
iii. Selma kollar om UniCrewStore har möjlighet att komma och sälja

märken.
e. Sekreterare

i. Väskan som sålts tidigare har utgått ur profilpartners sortiment. Vi
beslutar att inte dra detta vidare. Nästa års styrelse får besluta om de
vill sälja.

ii. Vi måste höra av oss till de som har det gamla trycket så de kan få det
nya trycket. Joel har en lista på de som har det gamla trycket, det är 7
stycken som hört av sig att de har det gamla trycket kvar. Vi har 4
väskor med det nya trycket.

f. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

g. Näringslivsansvarig
i. Inget att rapportera.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

i. AMO-ansvarig
i. Lisa har haft möte med Freja från StuFF. Lisa frågade kring

StuFF-mailet vi fick angående att lärarna har 10 dagar på sig att rätta,
det är fel! Det ska vara 15 dagar.

ii. Enkäten har hittills fått 112 svar. Det behöver läggas till ett slutdatum i
beskrivningen till enkäten.
Det är fler än förväntat som svarat på enkäten.

j. Info & PR
i. Inte närvarande

k. UB
i. Utbildningsveckan 1-5 november, vi förväntas inte att göra något

förutom att dela inlägg på sociala medier.
ii. 112 svar på enkäten hittills.

iii. Vårt SU-projekt var intressant tyckte de andra UB’s. Ett tips var att
man kan ha en punkt i enkäten som belyser hur det känns att komma
tillbaka till campus.

l. Societeten
i. Infokväll nästa vecka!

ii. Ska börja rekrytera!
m. SoCeR



i. Inte närvarande.
n. Ledamot

i. Vi har en valberedning! De har blivit StuFF-medlemmar. De har fått all
info och de har fått inlogg till mailen. De är inbjudna till infokvällen
nästa vecka för att presentera sig och berätta vad de gör.

ii. Pia har fortfarande inte fått sitt pris som vinnare av stödstrumpan. Om
hon är frisk till nästa vecka så kan hon kanske få det på tisdag nästa
vecka.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Deadline för valberedningen

i. 1 vecka innan årsmötet, alltså den 8/12. Då ska nomineringarna vara
klara och de nominerade ska ha tackat ja till nomineringen!

b. Årsmöte
i. Datum för årsmötet blir den 15/12 klockan 18.30.

c. Framtida mötesform
i. Vi har inte kommit fram till hur vi ska ha möten framöver. Ett förslag

är att vartannat möte är på zoom och vartannat är på campus. Ett
problem med detta är när det är mycket att göra. Om man är i en sådan
arbetsgrupp kan man ha möte på plats och ha själva styrelsemötet på
zoom.

ii. Det är inte ett krav att man måste vara med på varje möte, det är okej
att inte vara med alla gånger.

iii. Vi siktar på att ha möte varannan vecka på zoom och varannan på
campus. Jämna veckor på campus och ojämna veckor på plats. När
mötet är på zoom börjar vi 17.30!

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Infokvällen 27/10

i. Ska vi använda samma powerpoint som förra året och då ändra bilder?
Ja, vi använder samma powerpoint som förra året.

ii. Deadline på att skicka in en bild på dig själv är tisdag 26/10! Bilden
ska läggas upp i driven, projekt -> aktivitet -> aktivitet 20/21 ->
infokväll. Har du flera poster ska du ha flera bilder.

iii. Ovve och styrelsetröja på! T-shirt och hoodie!
iv. Selma ska maila valberedningen och be om privata bilder till

presentation.
b. Nästa möte

i. Onsdag 3/11 17.15 på campus. På nästa möte beslutar vi arbetsgrupp
inför musikhjälpen.



12. Mötets avslutande
a. Joel Stern avslutar mötet kl. 18.54
b.


