
Styrelsemöte 2022-12-08

Närvarande:

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas :

a. Ordförande öppnar mötet kl. 17:51
3. Val av mötesordförande

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

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

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i. Stadgar reviderade. Lagt till ex. mer om utskotten, ge styrelsen

möjlighet att köra egen rekrytering om de inte hittar valberedning.
ii. Insekt möte i måndags.

iii. Årsmöte nästa vecka. Förbereds inför budget.
b. Kassör

i. Budget inför årsmötet. Behöver räkna med ryggsäckarna. Kommer
kosta 425 kr/ryggsäck (står på instagram inlägg). Räkna med AW.
Behöver kostnad från socionomdagen kaffe.

ii. Beställa fika till årsmöte.
iii. Lussefika kl. 15 innan tidöavtal panel.
iv. Ska bestämma summa att skänka till musikhjälpen.

c. Grön sektion
i. Sopsorteringsmöte har blivit framskjutet.

ii. Hittat medaljer med oranga band - de färgar. Skickas på måndag. Är
beställda sedan några veckor tillbaka. (Alumni).

d. Aktivitetsansvarig
i. AW.

ii. Lussefika onsdag 14/12 kl. 15:00. Mathilda, Rebecca och ev. Selma
delar ut.

e. Sekreterare
i.



f. VFU-ansvarig
i.

g. Näringslivsansvarig
i.

h. Internationaliseringsansvarig
i.

i. AMO-ansvarig
i.

j. Info & PR
i. Har påmint om faktura.

ii. Marknadsfört tidöavtalet.
iii. Broschyrerna har kommit. Möte om digitala broschyrer.
iv. Öppnar bössan fredag eller måndag utefter tid. Insatsgruppen har

huvudansvar att se till att saker blir gjorda. Joel hjälper till med
klippning.

k. UB
i.

l. Societeten
i. Har outat sina barn.

ii. Har fått avhopp kassör.
m. SoCeR

i.
n. Ledamot

i. Går bra med valberedning. Kanske blir nått vakant.
ii. Vi ska ha skickat våra testamentet till nästa generation innan årskiftet.

iii. Överlämning slutet av december/senast början av januari.
8. Att göra

a.
9. Beslut eller ansvarsfördelning

a.
10. Avklarat

a.
11. Övrigt

- Årsmötet. Mathilda byter tid för beställning av lussefika och beställer fika till
årsmöte från Trappan. Joel är mötesordförande. Lukas och Selma hjälper till
med att t.ex. fördela ord. Simon är sekreterare. Ta med t-shirts.

- Musikhjälpen. Sjunga tillsammans efter årsmötet. Lotta ut presentkort och
tävla mot Lund.

- Fixa gyckel examenssittning.
a. Nästa möte 19/12 kl. 17:30 via zoom.

i.
12. Mötets avslutande

a. ... avslutar mötet kl. 19:05.


