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Närvarande medlemmar:
Anton Silverbern
Ida Engblom
Filippa Dahlström
Jack Hedetoft
Clara Carlberg
Amanda Åkesson
Agnes Lindström
Kajsa Vermandis
Simon Ahlqvist
Frida Zeijlon

Ständigt adjungerade:
---

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

Mötesprotokoll

Punkt Kommentar

1. Öppnande av möte [Anton Silverbern] öppnar mötet 17:00.

2. Fastställande av dagordning Ja

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

4. Val av justerare Till justerare väljs [Simon Ahlqvist och Jack
Hedetoft].

5. Adjungeringar Som adjungernade är [namn].

6. Föregående mötesprotokoll Ok
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7. Meddelande från ordförande - Uppdateringar om salar, 108,
109 och 208- Vi har nu tillgång till
dessa salar för att plugga. Öppna
för alla… Vore bra om det endast
var öppet för socionomstudenter
och om vi får tillgång till de
mindre klassrummen i källaren…
Anton mailar och reder ut detta.
Viktigt att vi lägger upp ett inlägg
med regler: ingen mat och dryck,
ingen ommöblering- Clara lägger
upp inlägg i sociala medier.

- Inlägg om uppsatser?- Inte lägga
upp på sektionens sida. Vi kan
göra ett inlägg i de olika
klassgrupperna om
uppsatsskrivarna har försökt på
andra sätt först men att de börjar
få slut på alternativ…

- PR, Valberedning- Pusha våra
grejer ännu mer!! Ibland fler
inlägg, påminna så att saker inte
försvinner i mängden. Clara har
ansvar för sociala medier, hon ska
främst dela saker, svara på
meddelanden etc. Hinner inte
Clara så kan man göra det själv i
samråd med Clara.

- Boka möte med Vision? typ
torsdag/fredag- Ellie och Anton
går.

- Uppdatering Film- Kajsa sitter
och redigerar i detta nu. Har lite
fler scener att filma- filma
cafeterian etc. Vi hörs i chatten
angående detta.

8. Meddelande från vice ordförande - Examen- Skolan planerar
ceremonin, event planerar mingel
etc. Man får troligen ta med sig 2
till ceremonin.

9. Meddelande från kassör

10. Meddelande från utbildningsutskottet - Angående examensceremonin-
Gällande bankett-examen, Agnes
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vidarebefordrar till Karla.
- Familjesamtals-momentet tas

bort från termin 4- Varför? Ett
av de bästa momenten på
utbildningen. Agnes mailar Erica
och Anton och Ellie tar upp med
studierektorerna.

11. Meddelande från idrottsutskottet - Korpenpremiär- 20 april 18:30.
Vi gör ett inlägg inför premiären,
och även andra matcher så att vi
drar dit publik.

12. Meddelande från eventutskottet - 13 maj förfest + hks- Sätta upp
partytält i stadsparken- måste söka
tillstånd hos kommunen. Frida
ansöker.

- Vision - Haft möte med Vision,
upplever att de inte blivit inbjudna
till saker de “ska” bli inbjudna till.
Vision vill starta en femkamp
mellan BiL, PiL och
Socionomsektionen- intresse? Ellie
och Anton har möte med de på
fredag för att se vad som sker.

- Examensminglet-
Examensminglet INNAN
ceremonin. En arbetsgrupp bildas
när det börjar närma sig.

- Band examensceremonin-

13. Meddelande från novischutskottet - Del av välmåendeveckan:
klädbytardag- Torsdagen 12/5.
Filippa ansvarar för att boka
klassrum etc. Behöver hjälp att
anordna. Behövs arbetsgrupp:
Jack, Ellie mfl…

14. Meddelande från PR-utskottet

15. Meddelande från Helsingborgsutskottet

16. Meddelande från jämlikhetsutskottet - Välmåendeveckan- Tyvärr avslag
för fonden… så tyvärr inte budget
till den föreläsning vi ville ha. Plan
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B: ta hit en ideell organisation som
kan prata om psykisk ohälsa och
välmående eller en sorts
diskussion bland studenter
gällande samma tema?

17. Meddelande från arbetsmarknadsutskottet

18. Meddelande från valberedningen - Söka sin post igen?- Intervjuer
kommer fortfarande hållas.

- Videohälsningar inför
valberedningen- Läggs upp på
instastory för att beskriva posterna
för att folk ska få förståelse för
vad man söker och blir taggade på
att söka.

- Gällande
studentrepresentanter- Vi får
prata närmare med Victor på
kåren om detta… Agnes skriver
ihop ett dokument om detta, läggs
ut någon gång innan stormötet.

- Valberedningen- Blir konstigt
med en “oberoende part” vid
intervjuer som har noll koll på
styrelsen- kommer bara gå på det
Ordf  för valberedningen säger…
Kanske välja in 2 ledamöter för
valberedningen som hjälper till
endast med valberedning. Då har
man också valt posten frivilligt och
man vet vad posten går ut på.

19. Meddelande från ledamöter - Välmåendeveckan: Psykisk hälsa
i relation till studier- kan Agness
hjälpa till som representant för
utbildningsutskottet? Ja. Främst
sociala medier- promota
terminsombud, utbildningsfrågor
etc…

- Köpa högtalare- Kanske värt att
köpa en lite dyrare högtalare med
bättre kvalite som håller längre.
Rasmus spanar.

20. Meddelande från arbetsgrupper
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21. Övrigt - Till nästa möte: förtydliga
ansvarsområden och relationen till
kåren etc…

22. Nästa möte 19 april 17:00

23. Avslutande av möte Mötet avslutades (18:42).

Ellinor Lindqvist                                                         Anton Silverbern
___________________________ ___________________________
Sekreterare Ordförande
[Namn Namn] [Namn Namn]

Jack Hedetoft
Simon Ahlqvist

___________________________ ___________________________
Justerare Justerare
[Namn Namn] [Namn Namn]
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