
Styrelsemöte 2022-11-03

Närvarande:

Frånvarande:

1. Måenderunda
2. Mötet öppnas

a. Ordförande öppnar mötet kl. 17.41
3. Val av mötesordförande

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

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

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

a. Ordförande/vice-ordförande
i.

b. Kassör
i. Societetens bokföring - har suttit med utskottet och Karin där de gått

igenom. Det ser ljusare ut nu än innan men mycket jobb.
Bankkontokort och swishkonto är fixat med banken.

ii. Kontakt med SSR kring spons vilket just nu har gått genom oss för
societeten. Ska ha möte med person där för att se hur vi kan ändra om,
kanske så att allt går genom oss.

iii. Examensgruppen har skickat två äskningar: kör, lokal och pynt:
13,000kr.
Den andra äskningen: mer pynt, blommor till talare, material till
sittning, inköp dricka till mingel, konferencier: 10,000kr.
Styrelsen beslutar att godkänna examensgruppens äskningar på totalt
23,000kr.

c. Grön sektion
i. Har ett sopsorteringsmöte där förslag om lösningar för att göra det

smidigare på campus framställts i slutet av november. Månadsmöte
igår, men lågt deltagande.

d. Master- och alumniansvarig
i Liu-personal med alumniansvar har hört av sig och ska skapa kontakt

där.



e. Aktivitetsansvarig
i. Frånvarande.

f. Sekreterare
i. Inget att ta upp

g. VFU-ansvarig
i. Inget att ta upp

h. Näringslivsansvarig
i. De från kvinnojouren som föreläste på socionomdagen har hört av sig

om en föreläsning de håller, 29/11 kl. 17.00 på Matteusskolan.
ii. SSR har hört av sig om att hålla föreläsning om karriärsvägar eller

CV/linkedin och professionsfrågor. De vill hålla det i
november/december

i. Internationaliseringsansvarig
i. 15/11 14.15 FORSA.

j. AMO-ansvarig
i. Inget att ta upp.

k. Info & PR
i. Broschyren är snart klar. Har kontakt med en projektledare och ska ha

ett möte om broschyren för att göra klart. Nästa onsdag 10.00 där vi
bestämmer om vi vill ha fotografering till broschyren. Vi bestämmer
att vi nog inte kör på fotograf utan kör på befintliga istället.

l. UB
i. Har UB-möte den 17e. Missade senaste mötet men har pratat med

Stuff. Har det lugnt på ärendefronten.
m. Societeten

i. Inte på plats.
n. SoCeR

i. Inte på plats.
o. Ledamot

i. Vi har fortfarande ingen valberedning. Har hetsat några i t6. Har
kanske två stycken men de är lite motvilliga.

ii. Musikhjälpen: behöver börja jobba på det. Alla får fundera på möjliga
uppdrag. Kontakta utskotten för om de vill vara med samt att vi
tillsätter en insatsgrupp.

8. Att göra
a.

9. Beslut eller ansvarsfördelning
a. Styrelsen beslutar att godkänna examensgruppens äskningar på totalt

23,000kr.

10. Avklarat
a.

11. Övrigt
- Ryggsäckar är beställda men oklart om nuläget.



a. Nästa möte
i. 10/11 kl. 17.30.

12. Mötets avslutande
a. Selma avslutar mötet kl. 18.48


