
Styrelsemöte 2022-03-02 över Zoom

Närvarande: Joel, Selma, Mathilda, Lukas, Wiktoria, Tasca, Tida,

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl 17:33.
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in Joel Stern till mötesordförande
4. Val av mötessekreterare

a. Mötet beslutade att välja in Isabella Duran till mötessekreterare.
5. Val av justerare

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

I. Utskottens punkt:
a. Ordförande/vice-ordförande

i. - Programråd imorgon: Joel, Tasca, Isabella (med en stund).
ii. - Program Ryggsäckarna, dom har inga regelverk så helt upp till oss.

Kan vara bra att ha Stuff-loggan på- vi kan rösta senare.
iii. - Möte med Vision förra veckan, de kommer vara med under

socionomdagen och ev. aktivitet under våren som aktivitetsansvariga.
b. Kassör

i. - Joel och Freddy har två intervjuer imorgon på eftermiddagen.
c. Grön sektion

- Fått tag på rätt person.
d. Aktivitetsansvarig

i. - Syjunta imorgon kl 17.30, obligatorisk närvaro om det
ii. - Kick-off, lutar mot att det blir den 18/3. Planera in det i kalendern!

e. Sekreterare
i. -

f. VFU-ansvarig
i. - Tilda sitter i många samtal med studenter mm. kan va bra att veta.

g. Näringslivsansvarig
i. - Inget att rapportera i nuläget, utan en “träff” längre fram i maj.

h. Internationaliseringsansvarig
i. - Magnus har inte gett svar på “Social work day”.

i. AMO-ansvarig
i. - Beskrivning mm. har skickats ut i klass-grupperna om vilka AMO

och UB är. Inga student- ärenden ännu.
ii. - AMO-råd imorgon.



j. Info & PR
i. - Presentationer av oss kommer ut idag.

ii. - Lite fotografering imorgon.
iii. - Fick ett mail av försäkringskassan ang. jobberbjudande. Det önskar

att vi delar/webbinarium. Lutar åt att vi delar på sociala medier!
k. UB

i. - Föreläsning med Magnus, utsåg tre klassrepresentanter.
ii. - Beskrivning mm. har skickats ut i klass-grupperna om vilka AMO

och UB är. Inga student- ärenden ännu.
iii. - Simon skall signera sektions dokument.

l. Societeten
i. - Har fått barn!!! 7 st barn i nuläget, ev. en till på gång. Kommer bjuda

in efterträdaren, bjudas in till chatt och grupp! Amanda kommer att bli
nya sektions-representanten.

ii. - Kommer bjuda in till pub- obligatoriskt!
m. SoCeR

i. - Har också fått!!! 9 st.
ii. - Överlämning sker den 15/3. Clara kommer att bli nya

sektions-representanten.
iii. - Nästa alla förköp sålda till Vårkravallen!

n. Ledamot
i. - Vi har 3 st sektioner tröjor kvar. Så vi får se om vi behöver beställa in

ev. 2 st till om vi blir +2.
ii. Ryggsäck gruppen: Ca 46 st intresserade.

- Marknadsbyrån är kontaktad.
- Person kontaktad ang. design, ska ev. vara glad denna vecka.
- Stuff-logga?
- Joel pratar med Freddy om budget.
- Det är bara beslut om hur det den ska se ut som måste göras

och sedan läggs en beställning!
- Selma skickar ev. ett mail till de som anmält intresse fast med

prototyp? Vi diskuterar vidare nästa möte.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a. Joel pratar med Freddy om budget ang. program ryggsäckarna.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

a.
12. Nästa möte

a. Extrainsatt möte digital nästa vecka ang. program ryggsäcken, återkommer i
chatten.



b. 17/3, kl.17.30
13. Mötets avslutande

a. Ordförande  avslutar mötet kl. 18:13


