
Styrelsemöte 2022-04-07

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

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl 17.44
3. Val av mötesordförande

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

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

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Ett medlemsmöte i slutet av maj (majmöte) → för föregående styrelse

och nuvarande utskott. Verksamhetsberättelse från styrelsen och
utskotten, samt revisionsberättelse. Har skickat meddelande till
utskotten. Besluta om zoom/plats nästa möte.

ii. Har fixat fullmakter till utskotten, så dom kan börja sitt arbete med att
teckna avtal, spons.

iii. Ringa banken och ändra firmatecknare.
iv. Möte (?) på biljardbaren och sedan AW framöver
v. Söker folk till nästa års STUFF styrelse

b. Kassör
i. Kolla på förråd för pärmar, kläder, ryggsäckar osv på campus.

ii. Fika för ca. 60 kr/möte
c. Grön sektion

i. Det var utbildning den 22 mars. Förändrar konceptet grön sektion, mer
fokus på hållbarhet generellt än endast miljöfrågor.

ii. Efter önskemål från tidigare grön sektion är det månadsmöten,
behandlade bland annat frågor om sopsortering under mottagningarna.

iii. Miljöplan skickat till utskotten. Ska skickas igen när den är helt klar.
iv. Eventuellt grönt event med SKUM sektionen.
v. Möte den 13/4 om miljöplan

d. Aktivitetsansvarig



i.
e. Sekreterare

i.
f. VFU-ansvarig

i.
g. Näringslivsansvarig

i. Tips eller ide kring tema på socionomdagen. Höra av sig till Tasca om
man har någon ide. Förslag: Hedersrelaterat våld.

ii. 14 maj Framtidsträff → Nätverka med folk från näringslivet, klädsel
kostym. Mellan 16.00-22.00.

h. Internationaliseringsansvarig
i.

i. AMO-ansvarig
i.

j. Info & PR
i.

k. UB
i. T4 började sin Etik kurs och det har medfört många ärenden och

många upprörda studenter. Har vidarebefordrat allting till Magnus.
l. Societeten

i.
m. Trälarna

i. Ligger efter i schemat, tillsatta 1-2 månader senare en resterande
fadderier på campus. Om man framöver kan se till att inte ta in från
våren till societeten, för att undvika detta.

ii. Ny stass → eventuellt en basker. Gills det som en hatt, och måste dom
då fråga andra fadderier om lov? Ska kolla med Felicia.

iii. Spons → SSR Spons via sektionen. Eventuell lunchföreläsning med
SSR. Hur ska dom få spons?

iv. Detaljplanering för sektionens aktivitet under Nolle P: Kväll måndag v.
35 29 augusti. Från ca 17.00. Alkoholfri. Ett dokument om vad vi
exakt ska göra för aktivitet. Tydligt vart man ska mötas och gå vidare.
Maila denna mall till aktivitets mailen. Förmodligen anordna en liten
grupp som planerar. Dokumentet ska in 30 april. Vill man vara med i
gruppen (4 st totalt) hör man av sig senast söndag 10/4.

n. SoCeR
i.

o. RåSoCeR
i. Om någon vill ändra något på sektionsmärket.

p. Ledamot
i.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning



a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

- JS Sverige och erbjudandet om broschyr till sektionen
-  Företag som gör broschyrer, har tidigare gjort broschyrer till sektioner i
Linköping och Norrköping. Broschyrer för att berätta mer om sektionen,
utskotten, höjdpunkter (ex. socionomdagen, socionomsittningen). Gratis för
oss, då övriga företag/organisationer kommer synas i broschyren (ex.
kriminalvården?). Bilder i broschyren. Ska rikta sig till studenter. Bra för att
synas mer och för nya studenter att förstå hur sektionen och utskotten
fungerar. Skicka bilder till Selma. Ingen är emot att ha en broschyr. Isabella
och Selma kollar vidare. Har man några åsikter eller ideer skickas de till dom.

- Styrelsekläder: Hoodies och t-shirts
-  Matilda fixar. Lukas med på ett hörn för miljöaspekten. Kolla budget med
Elina.

- Kravallpub
-  Lunchmöte 7/4. Möte med lilla gruppen 8/4, prata om grenar och priser.
Kommer börja kl. 18. Fördel om många av oss kommer så vi visar upp oss. 1
från varje sektion som kan jobba i köket under puben. Återkommer om info.

- Programryggsäckar
-  Logga: Alla godtycker!
- Loggan behöver skickas i en viss fil, behöver hjälp med att fixa det.
Vektorfil.

- Info till utskotten:
-  SoCer och Societen: Gå till CNEMA och be om spons.
-

a. Nästa möte
i. 20/4 digitalt

ii. 5/5 på plats
12. Mötets avslutande

a. Isabella avslutar mötet kl. 19.02.


