
Styrelsemöte 2022-10-20

Närvarande: Lukas, Isabella, Amanda, Rebecca, Tilda, Elina

Frånvarande: Joel, Simon, Mathilda, Selma och Tasca.

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl. 17.37
3. Val av mötesordförande

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

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

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i. INSEKT

ii. Öppnandet av ansökan/nominering till styrelsen (Förra året öppnade
den 1 november och stängde sista november). Prata med Selma om när
det passar pga. att en valberedning måste hinna tillsättas.

iii. Deadline för valb
b. Kassör

i. Elina har kollat igenom Societetens bokföring osv.
ii. Elina har beställt nya kort till alla: styrelsens, SoCeR och Societeten.

iii. Underlätta för nästkommande år. Skriva tydligt i testamenten vad som
behöver göras/processer mm.

c. Grön sektion
i. Möte på måndag om soppsortering (med en arbetsgrupp).

ii. Ska eventuellt kalla till ett andra möte med representanterna från
SoCeR och Societeten.

d. Aktivitetsansvarig
i. Planera syjunta (ev. efter 25:e november).

ii. Se över om vi ska dela ut CSN kaffe igen.
e. Sekreterare

i. Ej närvarande
f. VFU-ansvarig



i. Inget att rapportera.
g. Näringslivsansvarig

i. Socionomdagen- utvärdering:
ii. Bra och givande föreläsningar

iii. Kom mycket människor.
iv. En uställare kom ej.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Axel vill i framtiden ha hjälp med att sprida informationen om att han

ska ha en informationsdag. Selma har/ska söka kontakt med honom.
i. AMO-ansvarig

i. Möte nästa vecka.
j. Info & PR

i. Inte närvarande.
k. UB

i. Inte närvarande.
l. Societeten

i. Intervjuer under nästkommande vecka.
m. SoCeR

i. Öppnandet av ansökan/nominering sker den 14:e november.
n. Ledamot

i. Ej närvarande.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

- Pia stödstrumpa
Kolla hur Pias vecka ser ut nästa vecka- Rebecca mailar.
En ram ska köpas- Isabella kollar på detta.
Förslagsvis på måndag.

- Tidö avtal
Finns en oro bland flera studenter på Norrköpings universitet, som också har
kontaktat lärare på Socialt arbete.
Finns det någon tanke kring om vi styrelsen ska involveras på något sätt.

a. Nästa möte
i. 3/11-2022 kl 17.30

12. Mötets avslutande
a. Isabella avslutar mötet kl. 18.06


