
Styrelsemöte 2022-11-10

Närvarande: Rebecka, Joel, Lukas, Isabella, Selma, Elina, Mathilda, Amanda och Cherry.

Frånvarande: Clara,Tilda, Simon och Tasca.

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl. 18.00
3. Val av mötesordförande

a. Mötet beslutade att välja in  till mötesordförande Joel
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 Rebecka
6. Föregående protokoll
7. Aktuellt:

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Årsmötet bokas in 2022-12-14.

ii. Idag har kassör och ordförande tillsammans med Societeten och
SoCeR haft ett möte med Akademikerförbundet SSR.

iii. INSEKT möte den 17/11.
iv. Möte med programansvarig bokas in den 6/12.

b. Kassör
i.

c. Grön sektion
i.

d. Aktivitetsansvarig
i. Gyckelplanering inför socionomsittningen finns i mappen på driven.

e. Sekreterare
i. Ej närvarande.

f. VFU-ansvarig
i. Ej närvarande.

g. Näringslivsansvarig
i. Ej närvarande.

h. Internationaliseringsansvarig
i. Ej närvarande.



i. AMO-ansvarig
i. Ej närvarande.

j. Info & PR
i.

k. UB
i. Ej närvarande.

l. Societeten
i.

m. SoCeR
i.

n. Ledamot
i. Selma har varit på möte med JS om brochyr. Selma skriver ut i chatten

när nästa möte är. Alla som medverkar i broschyren bör skriva under
GDPR info som sedan skickas till JS.

ii. Styrelsen får gärna nominera studenter till nya styrelsen till nästa år, så
valberedningen kan komma igång med sitt arbete.

iii. Nästa tisdag 15/11 har Axel Ågren en föreläsning med FORSA.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a. Becca håller kontakt med Cherry angående samtalsgrupp.
b. Lukas, Becca och Joel ansvarar lite extra för musikhjälpen.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
a. Ang. tidöavtalet. Studenter på socionomprogrammet har varit i kontakt med

lärare på programmet och skulle vilja skapa ett forum för att kunna samtala
samt diskutera kring hur de sociala arbetet kommer att påverkas.

b. Förslag om att de som medverkat i styrelsen ska få en medalj(svart/orange
band?) vid årets slut. Lukas kollar på detta.

c. Musikhjälpen kommer i första hand Lukas, Rebecka och Joel ha hand om.
Gruppen spånar på idéer på uppdrag och andra får gärna komma med förslag.
Clara och Amanda ska framför förslag som SoCeR och Societeten har.

d. Vi har tackat ja till gyckla på examensittningen (6/1-2022).
e. Förslag om att ha en post/person-dag på instagram.
f. Anordna en avsluts aktivitet för styrelsen innan årsskiftet- Isabella, Elina och

Mathilda.

a. Nästa möte
i. 2022-11-24 kl 17.30

12. Mötets avslutande
a. Joel avslutar mötet kl. 19.05


