
,,
Styrelsemöte 2022-09-08

Närvarande: Isabella, Tilda, Elina, Amanda, Rebecca, Lukas, Clara, Mathilda, Selma, Tasca

Frånvarande: Joel, Simon

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl. 17.51
3. Val av mötesordförande

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

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

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Uppstartsmöte med stuff 13/9

ii. Populärvetenskapliga veckan 25/10 - 28/10. Onsdag- Becca och Tilda
Fredag- Amanda och Isabella

b. Kassör
i. SoCer och societeten behöver tillgång till bankkonton, Elina hjälper till

med bokföring så länge
ii. Förråd kommer vi få så småningom

c. Grön sektion
i. Första månadsmöte 7/9

ii. Sopsorteringsmöte - väldigt svårt att lösa det under Nolle-P ska
undersöka hur det kan förbättras

d. Aktivitetsansvarig
i. Kick off 16/9

ii. Gyckel till tacksittning 21/10
iii. Syjunta, återkommer med datum

e. Sekreterare
i.



f. VFU-ansvarig
i. Har haft två VFU möten

g. Näringslivsansvarig
i. Socionomdagen 12/10 12-17. Rebecca och Tilda kollar upp med

föreläsare och gör en grovplanering. Selma marknadsför med video
och information

ii. Ska gå på event angående näringslivet 28/9
h. Internationaliseringsansvarig

i.
i. AMO-ansvarig

i. AMO råd 29/9
ii. Samverkansgrupp 13/9

j. Info & PR
i. Har mejlat om brochyr. Inväntar mer information och vad som ska vara

med på den
k. UB

i. Haft lärarmöte 6/9
ii. UB träff i Norrköping 13/9

l. Societeten
i. Hur funkar samarbetet med akademikerförbundet? Elina kollar vidare

gällande detta. Ska societeten få ersättning?
m. SoCeR

i. Rekrytering
n. Ledamot

i. Programryggsäck. Selma gör en sista påminnelse sen gör vi en
beställning, det ansvarar Tasca för

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
- Två tröjor ska delas ut
a. Nästa möte

i. 22/9 kl. 17.30
12. Mötets avslutande

a. ... avslutar mötet kl. 19.27


