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Närvarande medlemmar:
Agnes Lindström
Anton Silverbern
Clara Carlberg (zoom)
Ellen Arnetorp (zoom)
Ellinor Lindqvist
Felicia Dahl
Filippa Dahlström
Frida Zeijlon
Ida Engblom
Jack Hedetoft
Kajsa Vermandis
Smilla Olsson (zoom)

Ständigt adjungerade:
---

Adjungerade:
Namn Namn (Ankom under punkt XX) (Lämnade efter punkt XX)

Mötesprotokoll

Punkt Kommentar

1. Öppnande av möte [Anton Silverbern] öppnar mötet 17:09

2. Fastställande av dagordning Ja

3. Val av sekreterare Till sekreterare väljs [Ellinor Lindqvist].

4. Val av justerare Till justerare väljs [Ida Engblom och Felicia
Dahl].

5. Adjungeringar Som adjungernade är [namn].
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6. Föregående mötesprotokoll Ok

7. Meddelande från ordförande - Bal marskalker
samhällsvetarbalen: Inför
samhällsvetarbalen 8 april. Man
kan ansöka ett par veckor till.
Finns mer info på hemsidan. Ingår
även kick-off  och möten etc i
uppdraget. Länk:
https://samvetet.org/balen/

- Kort film om Socialhögskolan:
Institutionen fixar till hemsidan-
vill ha studenternas perspektiv. En
idé om en kort film om
socialhögskolan från studenternas
perspektiv- exempelvis en
rundvandring. Till för folk som vill
söka hit. Filippa, Anton börjar
bolla. Fler som kan hjälpa till?
Amanda? Simon?

- The Representative Assembly
(Kåren): Kåren beslutsfattande
organ. Kan man söka just nu.
Ellen lägger upp i arbetsgruppen.
Reposta samhällsvetarkårens
inlägg på instagram?

- Lärare till balen: Vore kul att
göra ett nytt försök att få med
lärarna. Blir eventuellt svårt…
Bara några dagar kvar tills allt ska
vara klart så vi får nog strunta i
det. Till nästa gång, skicka ut
hedersinbjudningar i god tid.

8. Meddelande från vice ordförande - Uppdatering öppet hus:

- Standup: Vi slopar idén, Ellie
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mailar och tipsar istället om
nationerna.

- Får folk som ej studerar gå på
eftersläppet efter balen? Frida
kollar med
balkommitén/Göteborgs nation

- Ok att köpa alkohol för
sektionens budget? Svar nej.

- Beställa merch: Kolla bättre
kvalité på tygkassar, beställa fler
hoodies, “termosmugg”,
datorfodral. Clara och Smilla (?)
kollar på detta.

9. Meddelande från kassör

10. Meddelande från utbildningsutskottet - Kursföreståndarmötet:
Time-edit SKA vara tillgängligt för
eleverna senast 4 veckor innan
kursstart. Läggs ut ett preliminärt
schema innan men viktigt att veta
att detta kan komma att ändras
fram tills 4 veckor innan. Kan
dock även ändras efter om
någonting skulle hända.

- Terminsombudsmöte:
Övergångsperiod. Hur ska vi se till
att folk inte kommer till skolan
sjuka? Kanske erbjuda fler
uppsamlingsseminarium/omtentat
illfällen? Anton och Ellie tar med
detta till studierektorerna.

11. Meddelande från idrottsutskottet - Överens om att sektionen står för
kostnaden för FC Sopis. Vi kanske
håller i något event som drar in
dessa pengar i efterhand.

- Jack går på Korpens årsmöte.
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12. Meddelande från eventutskottet - 100 förköp bokade till HKS 13
maj. Eventuellt förfest i någon
park om det är varmt. Hyra
partytält?

13. Meddelande från novischutskottet - Anton hänger med på tenta-fika
för att göra lite “reklam” för att
söka poster till styrelsen.

14. Meddelande från PR-utskottet

15. Meddelande från Helsingborgsutskottet

16. Meddelande från jämlikhetsutskottet - JoL-Mötet: Pusha för att
studenterna har en viktig roll i
utvärdering av jämlikhetsfrågor.

- Välmående veckan: Ida
återkommer till nästa vecka med
mer detaljer och information så vi
kan bilda en arbetsgrupp. Behöver
troligen minst en månad att
planera och förbereda.

17. Meddelande från arbetsmarknadsutskottet - Linked-in workshop: Kåren
håller i det. 24 mars vore bäst.

- Mingelevent med panel: Panel
med studievägledarna på
samhälls-fakulteten. Hur vi möts i
arbetslivet i framtiden.

18. Meddelande från valberedningen

19. Meddelande från ledamöter

20. Meddelande från arbetsgrupper

21. Övrigt - Hur gör vi med spexet? Ellie
fixar ett facebookinlägg så att alla kan
rösta och få sin röst hörd.
- Lägga ut inlägg om
internationella kvinnodagen 8 mars!

22. Nästa möte 8 mars 17.00

23. Avslutande av möte Mötet avslutades (19:13).
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Ellinor Lindqvist                                                          Anton Silverbern
___________________________ ___________________________
Sekreterare Ordförande
[Ellinor Lindqvist ] [Anton Silverbern]

Felicia Dahl                                                                  Ida Engblom
___________________________ ___________________________
Justerare Justerare
[Felicia Dahl] [Ida Engblom]
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