
Styrelsemöte 2022-03-17

Närvarande: Isabella, Wiktoria, Elina, Lukas, Tasca, Clara, Rebecka, Tilda, Joel, Mathilda,
Amanda, Simon

Frånvarande: Selma

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl 17:42
3. Val av mötesordförande

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

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

a. Mötet beslutade att välja in Tasca till justerare för mötet.

6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Arbetat med att starta igång Kassör-posten som röstades in i tisdags.

Överlämning ska ske först och sedan ska banken kontaktas.
ii. Styrelsen kommer eventuellt få en till ledamot och ny sekreterare.

iii. Övrigt arbete rullar på bra.

b. Kassör
i. Överätning på måndag.

c. Grön sektion
i. Utbildning för grön sektion nästa tisdag. Återkommer med mer

information nästa möte.

d. Aktivitetsansvarig
i. Ingenting att rapportera.

e. Sekreterare
i. Ingenting att rapportera.



f. VFU-ansvarig
i. Jobbar på med studentärende.

g. Näringslivsansvarig
i. Ingenting att rapportera.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Magnus har kontaktat oss och vill att vi delar World Social Work Day

på sociala medier.

i. AMO-ansvarig
i. Mathilda kommer in på driven nu!

ii. Väldigt lugnt just nu på posten.
iii. Vi ska lägga upp mer på sociala medier så alla vet att de kan kontakta

AMO om de behöver.

j. Info & PR
i. Inte närvarande

k. UB
i. Jobbar med ärende kring organisering och ledning-kursen om

tentamen-rättning. Rättningen har förskjutits en vecka och de som är
ansvariga för beslutet har inte svarat vid frågor. UB får kontakta
STUFF om ärendet.

l. Societeten
i. Inte närvarande

m. SoCeR
i. Vi har överlämnat våra poster till våra barn.

ii. Full planering av vecka 17.

n. Trälarna
i. Sektionen kommer ha en dag under Nolle-P. Vi kan börja fundera på

aktivitet.
ii. Stassändringar

1. Vilken färg som helst på skorna men behålla orangea skosnören
i miljösyfte. Onödigt att köpa nya skor.

2. De vill ändra orange rosett till en orange slips och lägga till en
orange hatt. Syfte = se ut mer som en riktig Societet.

o. RÅ-SoCeR
i. Ingenting att rapportera.



p. Ledamot
i. Inte närvarande

8. Att göra
a. - Loggan ska fixas.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. -

10. Avklarat
a. -

11. Övrigt
- Ryggsäckar

- Vill klippa loggor och flytta över en text från ena loggan till den andra
loggan. Sedan ska dessa skickas till marknadsbyrån för att få ett
prisförslag.

- Selma hjälper till med loggan om hon kan.
- Ryggsäckar samlades in förra året pga feltryck. 7 personer hade inte

möjlighet att lämna in och blev lovade att detta fixades i efterhand.
Detta blev dock inte av så vi måste överväga hur vi ska göra med detta.
Ev. Ger man de en ny gratis väska. Ingen är emot detta förslag.

a. Nästa möte
i. Torsdag 7 april 17:30

12. Mötets avslutande
a. Isabella avslutar mötet kl. 18:15


