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Närvarande medlemmar:  
Angelica Forsell 
Mikaela Persson 
Christina Nilsson (lämnade 17.56) 
Kajsa Larsson (digitalt via Zoom) 
Sandy Nguyen 
Klara Asklund 
Elsa Ågren 
Julia Bater (digitalt via Zoom, in 17.21) 
Kristina Måsbäck (adjungerad, lämnade 18.23) 

 
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 Klara Asklund.  

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Elsa Ågren och Mikaela 
Persson. 

5.  Fastställande av dagordning  Styrelsen fastställer dagordningen.  

6.  Adjungeringar  Kristina Måsbäck från Samhällsvetarkåren 
sitter med som adjungerad. 

7.  Meddelande från samhällsvetarkårens 
ordförande 

Kristina, ordförande för 
Samhällsvetarkåren presenterar sig och 
kårens verksamhet med 
utbildningsbevakning. Fem heltidsarbetare 
på kåren med olika uppgifter som 
arbetsmarknadskoordination, sociala event 
och utbildningsbevakning. Kristina har 

Samhällsvetarkårens Socionomsektion  vid Lunds universitet www.socionomsektionen.se 
Allhelgona kyrkogata 8 223 50 Lund __ __ __ ordf.socionom@samvetet.lu.se 



 
Socionomsektionen 

Möte 2 
2020-09-22 

även ansvar för studentrepresentanter 
inom fakulteten och arbetar med FUM - 
dvs. fullmäktige mötet för 
samhällsvetarkåren. FUM är som 
socionomsektionens stormöte och därmed 
Samhällsvetarkårens högst beslutande 
organ som hålls två gånger om året. 
Socionomsektionens stadgaändringar ska 
exempelvis gå genom FUM och de får inte 
heller gå emot kårens stadgar. Till FUM 
kan en kandidera eller bli nominerad och 
det är valnämnden som förbereder. Det 
kommer ske några fyllnadsval under 
hösten till exempelvis valberedningen och 
en post i styrelsen.  
 
Årets höstmöte kommer hållas helgen den 
12-13/12 med tillhörande Lucia-sittning. 
Kåren gör allt de kan för att det ska ske 
fysiskt på plats med utspridda platser, 
annars kommer det ske digitalt. 
Kandideringen är öppen nu fram till den 
2/10.  
 
Vårens möte brukar vara längre än 
höstens eftersom inga heltidsarbetare 
brukar väljas. De som sitter med i FUM 
får exempelvis anmodan till balen på våren 
och får vara med på kårens aktiviteter som 
aktiva medlemmar. Varje enskild medlem i 
Samhällsvetarkåren kan dessutom även 
utan att kandidera till fullmäktige skicka in 
motioner till FUM om det finns något en 
vill ändra på. 
 
Ordförande informerar även om att om 
styrelsen någon gång behöver bolla något 
med någon kan kåren vara en bra partner 
att kontakta för att exempelvis 
marknadsföra event etc. 

8.  Meddelande från ordförande  En gemensam fika med kåren planeras för 
onsdagen den 30/9 klockan 15.00-16.00. 
 
Kvalitetsdialog kommer hållas den 14/10 
9.00-11.00 där representanter från 
fakulteten och institutionen diskuterar 
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socionomutbildningen med Kristina från 
kåren och studentrepresentanter Angelica 
och Elsa från institutionen. Klara är 
suppleant. 
 
Utbildningsutvärdering kommer hållas den 
24/9 där Mikaela och Angelica kommer 
diskutera utbildningen med 
yrkesverksamma socionomer. Efterfrågan 
för mer praktik tas upp. Elsa lägger upp på 
facebook för att höra om studenter har 
synpunkter. 
 
Arbetsgrupp för revidering av stadgarna 
föreslås, exempelvis för att ändra namn på 
utskott och redaktionella ändringar. Sandy, 
Angelica och Klara bildar arbetsgrupp. 
 
Stadgarna ska även läggas upp på 
hemsidan för att bli mer tillgängliga för 
medlemmarna. 
 
Efterfrågan att ha mer mikrovågsugnar på 
Socialhögskolan diskuteras, då 
studierektorn har informerat om att det är 
LU Bygg som måste kontaktas för att 
fråga om mikrovågsugnar kan sättas upp. 
Angelica kollar upp detta. 

9.   Meddelande från vice ordförande   Klädbytardag hålls 4/10 med bland annat 
tipsrunda och sticklingbyte. Fackförbund 
som vi har avtal med kontaktas av 
Angelica. 
 
Fika från Karna kommer finnas på 
mötena och ska hämtas klockan 16.00. 
 
Utskottens namn diskuteras då namnen 
“kreativa”, “sociala” och “idrott” inte 
säger så mycket om själva rollen. Förslag 
att “kreativa” utskottet kan heta 
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“marknadsföringsutskottet” och sociala 
utskottet “eventutskottet” men kommer 
diskuteras vidare längre fram. 

10.  Meddelande från kassör  - 

11.  Meddelande från utbildningsutskottet  Redovisar kommande möten. 

12.  Meddelanden från idrottsutskottet   - 

13.  Meddelande från sociala utskottet  - 

14.  Meddelande från novischeriet   Kameran har gått sönder och det är dyrare 
att reparera än köpa ny. Kassörfråga men 
kommer diskuteras vidare på nästa möte. 

15.  Meddelande från kreativa utskottet   Sångboksinlägg har inte lagts upp än men 
kåren har kontaktats för möjlighet att 
köpa kårens sångbok. 
 
Lite problem med hemsidan och 
svårigheter att redigera. 
 
Meddelande från student om organisation 
som önskar komma till Socialhögskolan 
diskuteras men kommer hänvisas till 
studierektor.  

16.  Meddelande från Helsingborgutskottet  - 

17.  Meddelande från jämlikhetsutskottet  Inkommet klagomål från student om 
föreläsningsinnehåll och förutsättning av 
föreläsare att samtliga studenter har 
samma bakgrund. Sandy mailar både 
föreläsaren och tar upp det i 
JLM-gruppen. 

18.  Meddelande från arbetsmarknadsutskottet   Framtidsmässan blir av men kommer ske 
digitalt, förfrågan om att marknadsföra 
eventet i våra kanaler. 

19.  Meddelande från valberedningen  - 

20.  Meddelanden från ledamöter  - 
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21.  Övriga frågor  Aron bokar sektionsrummet fredag den 
25/9. 
 
En gammal socionomstudent har 
föreslagit att göra en grupp för gamla 
styrelsemedlemmar som alumner. 
 
Hyllor ska hängas upp men vi behöver en 
slagborr.  
 
Kajsa har fixat i driven. 

22.  Nästa möte  Nästa möte hålls tisdagen den 6/10, 
17.00-19.00. 

23.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet (18:59) 

 
 
 

Klara Asklund 
___________________________ __Angelica Forsell___________ 
Sekreterare Ordförande 
 

 
Elsa Ågren                                                         Mikaela Persson 

___________________________ ___________________________
   

Justerare Justerare 
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