
 
Socionomsektionen 

Möte 1 
2020-09-08 

 
Socionomsektionen 
Möte 
2020-09-08 
Sektionsrummet (039) 

 
Närvarande medlemmar:  
Angelica Forsell  
Kajsa Larsson  
Julia Bater  
Clara Ahlin  
Mikaela Persson  
Anton Silverbern  
Maja Ljunggren  
Klara Asklund  
Christina Nilsson  
Elsa Ågren  
Sandy Nguyen  

 
Mötesprotokoll 
 

  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Angelica Forsell öppnar mötet.  

2.  Val av mötesordförande  Till mötesordförande väljs Angelica Forsell.  

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Kajsa Larsson.  

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Elsa Ågren och Klara 
Asklund.  

5.  Fastställande av dagordning  Styrelsen fastställde dagordningen.  

6.  Adjungeringar  Inga adjungeringar till dagens möte.  

7.  Fotografering  Elsa fotar samtliga styrelsemedlemmar.  

8.  Meddelande från ordförande  Regler kring styrelsemöten tas upp. Även 
corona-anpassade regler tas upp. Styrelsen 
beslutar att mötena kan hållas i 
sektionsrummet, men att vid symptom ska 
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en stanna hemma.  
 
Specifikationer om styrelsemedlemmarnas 
roller tas upp. Sektionens sociala medier 
diskuteras och beslutas att kreativa 
utskottet har huvudsakligt ansvar för att 
svara på frågor som kommer till dessa. 
Beslutas även att ordförande och vice 
ordförande ska vara administratörer för 
facebook-sidan, tillsammans med kreativa 
utskottet.  
 
Datum för stormöte bestäms till den 
24/11 2020, 16.30.  
 
Köp av tröjor diskuteras, för att styrelsen 
ska representera sektionen.  
 
Hantering av sektionsrummets mikro 
diskuteras och beslut tas att mikron enbart 
ska användas av sektionsstyrelsens 
medlemmar.  
 
Förväntningar och förhoppningar inför 
terminen diskuteras.  

9.   Meddelande från vice ordförande   Styrelsen kommer överens om att 
fastställa samma regler som innan 
angående sektionsrummet. Dock så är 
reglerna corona-anpassade och tillgången 
till sektionsrummet för andra medlemmar 
begränsas.  
 
Klädbytardag diskuteras och arbetsgrupp 
sätts ihop. Kajsa, Clara Ahlin, Julia och 
Sandy.  
 
Ansvar för att köpa in en ordentlig 
förbandslåda till FC Sopis, till 
idrottsutskottet.  
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10.  Meddelande från kassör  Styrelsen väljer Aron Selleck som 
attesterare för sektionen.  

11.  Meddelande från utbildningsutskottet  Redovisar kommande möten med Maria 
Bangura Arvidsson samt med kåren.  
 
Det planeras om hur kontakt ska tas med 
terminsombud och hur de ska väljas in 
inför kommande termin.  

12.  Meddelanden från idrottsutskottet   Träningar ska försöka anordnas varje 
vecka tillsammans med matcher i 
korpen-serien.  
 
Spökbollsturnering och möjliga lokaler för 
detta diskuteras.  

13.  Meddelande från sociala utskottet  LP-samarbetet känns inte som något att 
prioritera, utan styrelsen kommer främst 
att fokusera på att anordna event för 
socionomstudenter.  

14.  Meddelande från novischeriet   -  

15.  Meddelande från kreativa utskottet   Ett gemensamt drive-dokument ska 
skapas för kreativa utskottet och 
novischeriet, för att kunna dela bilder från 
novischeriet.  
 
En student har skickat mail till kreativa 
mailen angående möjligheten att skapa en 
sångbok för sektionen. Intresseanmälan 
för sångbok ska göras via sektionens 
sociala kanaler och ärendet tas upp igen 
vid nästa möte.  

16.  Meddelande från Helsingborgutskottet  -  

17.  Meddelande från jämlikhetsutskottet  Corona-anpassade aktiviteter tas upp. 
Bland annat föreläsningar som kan 
genomföras under terminen.  
 
Samarbete med SSR diskuteras och det 
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beslutas att ordförande är kontaktperson 
här.  
 
Sandy Nguyen röstas in som 
studentrepresentant för jlm-gruppen.  

18.  Meddelande från arbetsmarknadsutskottet   Uppmanar om att hålla igång 
facebook-gruppen.  

19.  Meddelande från valberedningen  Driven är svår att orienterad bland och 
lösenord bör bytas. Vice ordförande har 
ansvar för att göra driven lättorienterad.  
 
Felstavad mailadress på hemsidan ska 
fixas.  

20.  Meddelanden från ledamöter  -  

21.  Övriga frågor  För att stötta café Ilias och Karna vill 
sektionen köpa fika därifrån till 
sektionsmötena. Kajsa ska prata med 
Karna om att beställa in inför mötena.  

22.  Nästa möte  Varannan tisdag beslutas att möten ska 
hålla rum. Nästa möte är därmed 22/9, 
17.00.  

23.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet (18:27).  

 
 
 

Kajsa Larsson   
___________________________ ___Angelica Forsell____________ 
Sekreterare Ordförande 
 

Klara Asklund Elsa Ågren 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerare Justerare 
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