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Närvarande medlemmar:
Agnes Lindström
Amanda Åkesson
Anton Silverbern
Clara Carlberg
Ellen Arnetorp
Ellinor Lindqvist
Felicia Dahl (via zoom)
Filippa Dahlström
Frida Zeijlon
Ida Engblom (via zoom)
Jack Hedetoft
Kajsa Vermandis
Karla Smoljan (via zoom)
Rasmus Johnsson
Simon Ahlqvist

Ständigt adjungerade:
---

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

Mötesprotokoll

Punkt Kommentar

1. Öppnande av möte [Anton Silverbern] öppnar mötet 17:05.

2. Fastställande av dagordning Ja

3. Val av sekreterare Till sekreterare väljs [Ellinor Lindqvist & Ellen
Arnetorp ].
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4. Val av justerare Till justerare väljs [Filippa Dahlström och
Rasmus Johnsson].

5. Adjungeringar Som adjungernade är [namn].

6. Föregående mötesprotokoll Ok

7. Meddelande från ordförande - Val av firmatecknare: Anton
Silverbern (970927-5276) och
Smilla Olsson (991112-0047) väljs
in som firmatecknare för
socionomsektionen var för sig.

- Vi har nu tillgång till banken!
- Representant Arbetsutskottet:

Arbetsgruppen ska eventuellt
stängas ned, vi avvaktar med
beslut.

- Kick off: Vill ni låna cyklar hör av
er till Felicia eller Jack!!! Inträde
med förköp stänger 23:15.

- Uppdatering från
studierektorsmöte: Eventuellt
öppna upp för utbildning på plats
17 februari- inte 100% säkert än,
dekanen måste fatta beslut först.
Eventuell förändring kring
kurserna på T7- i fortfarande
under diskussion- kommer ta tid
tills beslut.

- Bra föreläsning från T7:
Föreläsning om svenska IS-barn
som sitter i flyktingläger.
Eventuellt bjuda in för föreläsning
i större grupp?- Anton kontaktar
organisationen om detta vore
möjligt. Kanske också bjuda in
vision som kan bjuda på lunch.

- Diskussion kring
förhållningssätt vid kritik mot
socionomsektionens arbete: En
person ska inte ansvara för att
svara. Vi för en gemensam
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diskussion hur vi ska svara på
kritik. Försöka vara neutrala i våra
svar. Också viktigt att vi tar till oss
av kritiken och arbetar med den
för att förbättra verksamheten.
Inte svara i affekt.

- Merch: förslag: vattenflaska,
resemugg, tröja, tygmärken,
fc-sopis halsdukar. Fundera mer
på att vår merch kvalité ska ha
bättre samtidigt som prisvärt.
Ingen har tid att starta arbetsgrupp
idag, men intresse finns att starta
längre fram.

- Marknadsföra inlägg på
Facebook: vi har budget, kan vara
bra för valberedningen eller till
framtida event

8. Meddelande från vice ordförande - Uppdatering om öppet hus:
Idén om ideella organisationer
verkar funka, vi har fått svar från
flertalet organisationer och
studentrepresentanter som gärna
deltar. Ida och Ellinor fortsätter
planera och deltar i möten med
jubileumsgruppen. Under själva
jubileumsdagen får andra
medlemmar också hjälpa till med
utförandet.

9. Meddelande från kassör

10. Meddelande från utbildningsutskottet - Samhällsvetarkårens
utbildingskommité: ingår det här
i posten? Kan ta de flesta frågorna
med sektionen. Otydligt uppdrag
och kommunikation. Eventuellt
tillföra kritik och hjälpa dem
förbättra sin verksamhet. Kan
fungera som komplement och
verktyg för att spetsa argument om
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man vill förändra något. Upp till
ansvarige.

- Distansundervisning: Inte okej
att endast ha distansundervisning.
Diskussion förs kring besluten
som admin har tagit. Viktigt att
faktiskt ha undervisning på plats.

11. Meddelande från idrottsutskottet -       FC Sopis anmälan och avgift:
Mejl från Korpen. Tidigare tre terminer
har sektionen sponsrat avgiften. Avgiften
har nu höjts från 5000kr till 7500kr. Hur
mycket är vi beredda att betala?
Förslag: sektionen betalar, bara att göra en
hybridlösning, crowd-racing, sittning.
Sponsorer?
Kontakta andra lag, vad säger de?
Sista dag att betala avgiften: 21/3.
Styrelsen väntar med att ta beslut till nästa
möte. Närvarande i dagens möte är öppna
för att betala hela kostnaden.

12. Meddelande från eventutskottet - Arbetsgrupper inför event:
Arbetsgrupp färdig till kommande
sittning. Förbereder arbetsgrupp
inför framtida event. Tillskott: Ida,
Simon, Kajsa.

- Balkommitéen frågar om
styrelsen vill spexa och tal:
Styrelsen vill vara med. Ordf. och
vice håller tal. Vi kommer sitta i
tre rum. Kan krävas ett schema
över kvällen.
Förslag: dans till medley, enklare,
kortare sketch. Planering görs
fortsatt på annat möte, i fb-grupp
och på kick-off. Till framtiden:
starta en tradition med spex.

- Musik: Anton känner band, fråga
studenter som vill sjunga. Man får
höra om pris och ta det med
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styrelsen om vi har budget till det.
Höra med sponsorer. Vilka
sponsorer är ok? Buttericks kan
sponsra med pynt.

13. Meddelande från novischutskottet - Uppdaterar vad som är kvar av
novischperioden.

14. Meddelande från PR-utskottet

15. Meddelande från Helsingborgsutskottet

16. Meddelande från jämlikhetsutskottet - Inför JoL: Styrelsen har inget
speciellt att skicka med.

- Idé: välmåendevecka:
Föreläsningar om välmående, gör
ett välmående-startkit på hemsidan
m.m. Målet: minska stress och öka
välmående. Styrelsen ställer sig
positivt till idén. Kan kräva mycket
planering, något som får bli i
framtiden med en arbetsgrupp.

- SAM-arbete: kan vara ett tillskott
till välmåendeveckan

17. Meddelande från arbetsmarknadsutskottet - Om yrkesbiblioteket: ansvarige
kan formulera mejl och
frågeformulär självständigt. Göra
dokumentet läsvänligt. Kommer
vara öppet och finnas på
hemsidan.

18. Meddelande från valberedningen - Ska göra reklam för styrelsen

19. Meddelande från ledamöter

20. Meddelande från arbetsgrupper

21. Övrigt - Alla hjärtans dag: via sociala
medier, sälja tröjor och ha framme
våra kondomer, gratis godis. Till
framtiden: studenter kan ge rosor
till andra (får swisha styrelsen för
kostnaden). Amanda, Simon, Jack,
Anton m.fl. kan under lunch.

- Tröjor till varje post? Med
namn på?
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22. Nästa möte

23. Avslutande av möte Mötet avslutades 19:38

Ellinor Lindqvist & Ellen Arnetorp                                Anton Silverbern
___________________________ ___________________________
Sekreterare Ordförande
[Ellinor Lindqvist & Ellen Arnetorp] [Anton Silverbern]

Rasmus Johnsson                                                          Filippa Dahlström
___________________________ ___________________________
Justerare Justerare
[Rasmus Johnsson] [Filippa Dahlström]
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