
Styrelsemöte 2022-05-05

Närvarande:
Joel Stern, Isabella Duran, Mathilda Eriksson, Lukas Johansson, Wiktoria Witkowicz, Selma
Stenberg, Elina Karlsson,

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl.17.38
3. Val av mötesordförande

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

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

a. Mötet beslutade att välja in Lukas Johansson till justerare för mötet.
6. Föregående protokoll

7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Möte med programledningen bokat 11/5 kl. 15.00 på plats.

ii. Behöver en till volontär till Pride där man går på infoträff antingen
22/5 kl. 15.00-17.00 eller 24/5 kl. 18.00-20.00. Själva dagen för Pride
är 28/5.

iii. Terminsrapport deadline 15/5. Ordförande skapar gruppchatt med UB
och AMO för att styra upp det.

iv. INSEKTsmöte i måndags: Stuff önskar att vi sprider lite till om
listbildning till fullmäktige.

v. Majmöte 24/5 kl. 18.00 i K24. Börjar leta efter mötesordförande och
mötessekreterare.

b. Kassör
i. Har haft kontakt med ansvarig för förråd. Finns bara från 16kvm just

nu. Det går att få mindre men kan ta lite tid. 600kr per kvadratmeter är
priset.

ii. Examensgruppens äskning behöver röstas igenom idag.
c. Grön sektion

i. Miljöplan inlämnad i måndags.
ii. Diplomering 23/5.



iii. Har beställt 15 märken med ‘grön sektion’ till styrelsen.
iv. Gröna eventet med sakbytarkväll 11/5 17.00-19.00 i K24.
v. Nytt miljömål: Grön sektion + miljöposter i utskott har möten 3 gånger

per termin för evenemang. Håller på att jobba på exakt hur de kommer
se ut exakt.

d. Alumniansvarig
i. Event med alumner som nyligen tagit examen. Kommer ta kontakt
med folk genom facebookgrupper eller genom folk styrelsemedlemmar
känner.

e. Aktivitetsansvarig
i. Planeringsgruppen för sektionspuben önskar feedback. Vi skickar med

det.
ii. Kickoff nummer två är på gång! Om det regnar är vi hos Isabella.

f. Sekreterare
i. Inget att rapportera.

g. VFU-ansvarig
i. Inget att rapportera.

h. Näringslivsansvarig
i. Tasca har bestämt tema för socionomdagen: våld och heder. Har gjort

en insatsgrupp som planerar inför socionomdagen och skapat
gruppchatt. söker föreläsare och annat redan nu.

i. Internationaliseringsansvarig
i. Inget att rapportera.

j. AMO-ansvarig
i. Har det väldigt lugnt, till och med på AMO-råden. Kommer försöka

jobba mer förebyggande istället och informera om olika AMO-grejer.
k. Info & PR

i. Hemsidan uppdaterad
ii. Broschyr är beställd. Vi ska återkomma i gruppchatten om det finns

invändningar mot specifika sponsorer och motivering varför.
iii. Gruppbilder och annat så vi har material att dela.

l. UB
i. Ska på programråd den 19/5.

m. Societeten
i. Fått ett avhopp men har en fungerande plan.

n. SoCeR
i. Undrar hur äskning för stass går till. Elina kommer ta kontakt med

Clara för att ordna med det.
o. Ledamot

i. Inget att rapportera.
8. Att göra

a.



9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Styrelsen beslutar att beställa 3 kvm förråd på campus för 1800kr per år.
b. Styrelsen beslutar att godkänna examensgruppens äskning på 11000kr för

hyra och 1000kr för kör.
10. Avklarat

a. Sektionspuben genomförd!
11. Övrigt

- Hoodies har anlänt och ska lämnas in på tryckning på onsdag.
- Programryggsäckar: Loggan är i fel format (behöver vara Vector) och man

behöver ett specifikt program för att konvertera den. Vi kollar runt om någon
har tillgång till detta. Vi börjar att beställa en för uppvisning och tar sedan
beställningar. Börjar planera för hur vi ska lägga upp försäljningen av dem och
intresseanmälningar.

a. Nästa möte
i. 19/5 kl. 17.30 på plats

12. Mötets avslutande
a. Isabella Duran avslutar mötet kl. 18.57.


