
Styrelsemöte 2022-11-24

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

Frånvarande: Joel, Selma

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl. 17.44
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 Simon
5. Val av justerare

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Inget att rapportera

b. Kassör
i. Societeten äskade 690:- för tryck på tröjor; röstas igenom

ii. Utskott ska spendera sina pengar för att inte ha för mycket kvar
c. Grön sektion

i. Haft sopsorteringsmöte. Lösning på gång.
d. Aktivitetsansvarig

i. Kick-off / avslutsfest för styrelsen 16/12
ii. Syjunta 25/12, becca, Joel, Tilda,Amanda och Societeten kommer på

plats.
iii. En gyckelgrupp: Isabella, Elina, Becca, Mathilda, Lukas, Tilda

e. Sekreterare
i. -

f. VFU-ansvarig
i. -

g. Näringslivsansvarig
i. -

h. Internationaliseringsansvarig
i. -



i. AMO-ansvarig
i. -

j. Info & PR
i. - Kvinnojouren Mira erbjuder föreläsning - beslutar att skicka över det

till nästa termin
ii. - GDPR ang broschyren

k. UB
i. - Två ärenden.

ii. - Tydliggöra vad som gäller för utgivandet av gamla tentor, kolla med
programansvarig.

l. Societeten
i. - Quizfredag imorgon på trappan och julevent för alla som deltagit

under året den 3/12.
m. SoCeR

i. - Har det lite trögt med rekryteringen. Under våren är det rekrytering
igen.

ii. - Socionomsittningen var väldigt lyckad och uppskattad.
n. Ledamot

i. - Broschyren är färdig! woop woop
o. Alumniansvarig

i. Mer info om medaljerna ifall det går att fä
8. Att göra

a. Anordna syjuntan imorgon 25/11 kl 16.30 till 18.00 i K24
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

- Musikhjälpen 12-18: december:
- Utmaningar- 10 st
- Göra en stege- bild till insta osv.
- Inlägg om detta på fb vilka som är topp 10- skriv vilka du kan tänka dig att
göra i kommentarerna.
- Göra en utmaning med alla- på årsmötet 14/12?

- Tidöavtalet, möte den 14/12 kl 15-17
- Dela om att möte kommer att hållas på skolan
- Delar ut fika. / Isabella, Becca, Clara

12.
a. Nästa möte

i. 2022-12-08

13. Mötets avslutande
a. Isabella avslutar mötet kl. 19.00


