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Närvarande medlemmar: 
Emma Peldán  
Kajsa Larsson  
Elvira Hansson  
Julia Bater  
Helga Jarnås  
Aron Selleck  
Rebecka Brorsson  
Emma Hjort  
Smilla Olsson  
Anton Silverbern  
Linnéa Benson  
Betül Cetinkaya  
Christina Nilsson  
 
Ständigt adjungerade: 
---  
 
Adjungerade: 
---  
 
Mötesprotokoll 
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  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Emma P öppnar mötet 17:02. 

2.  Fastställande av dagordning   Ja  

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Kajsa.  

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Helga och Linnéa.  

5.  Adjungeringar  -  
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6.  Föregående mötesprotokoll  Ok  

7.  Meddelande från ordförande   Fastställande av datum på stormöte. 12/5, 
17.00 bestäms.  
 
Fastställande av fasta dagar för 
styrelsemöten. Varannan onsdag från och 
med 3/2.  
 
Förnyat avtal med ST. Ändrat från årsvis 
till ett “tills vidare”-avtal.  
 
Studentärende från masterstudent, handlar 
om att inkludera masterprogrammet i 
studentföreningen. Ansvariga för denna 
kontakt är Emma P och Betül. Förslag:  
- Börja skicka ut informationsbrev till alla 
studenter.  
- Ta kontakt med ansvarig för 
masterprogrammet.  
- Sektionen kan gå ut i klasserna och ge 
information/introduktion.  
- Utskott för masterprogrammet eller mer 
än en ansvarig på utbildningsutskottet.  
- Studentrepresentanter för 
masterprogrammet?  
 
Skolan stängd, diskussion om 
sektionsrummet tas när det är aktuellt. 
Smilla gör en post om hur det går att få 
tag på sektionen under tiden.  

8.  Meddelande från vice ordförande   Uppföljning av ärende från förra 
terminen. Studierektor ska prata med 
kursansvarig och se till att återkoppling 
kommer till studenten.  
 
Uppmärksammar olika utskotts ansvar att 
hålla koll på avtalen med fackförbunden.  
 
Förslag om att göra mer permanenta 
överlämingsmanualer, med fokus på 
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stadgan.  
 
Kajsa ska maila ut en mall för 
underskrifter, byte av bild och namn på 
styrelsemailerna.  
 
FAQ på hemsidan. Arbetsgrupp: Linnéa, 
Smilla, Helga och Christina.  
 
Stadgan bör revideras och ses över med 
hänsyn till byte av namn på utskott som 
röstades igenom under HT20.  
 
Sekretess och GDPR. Mail och drive ska 
rensas.  
 
Social Work Day. Ledningen vill att 
sektionen ska få möjlighet att engagera sig. 
Arbetsgrupp: Emma H.  
 
Kåren har hört av sig om någon i 
sektionen vill vara toastmaster. Ingen 
intresserad, men anmälan hålls öppen till 
veckans slut.  
 
Fundering om AU- och IS-representant 
behöver väljas in på stormöte. Kajsa ska 
kolla upp stadgan om vad som gäller.  
 
Uppmärksammar att det finns presentkort 
över från MH-veckan och att det går att 
använda för event under våren.  

9.  Meddelande från kassör   -  

10.  Meddelande från utbildningsutskottet   Terminsombud ska väljas, Betül tar 
kontakt med Smilla om att lägga ut i 
klassgrupperna på facebook.  
 
Fundering om en kan lotta ut presentkort 
eller dylikt till studentrep. för att motivera.  
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11.  Meddelande från idrottsutskottet   Korpen verkar inte bli av pga. rådande 
situation.  
 
Förslag på zoom-träning och yoga via 
zoom. Förslag på samarbete med ex. 
Gerdahallen, hålla pass för medlemmarna. 
Förslag på marathon via ex. runkeeper.  

12.  Meddelande från eventutskottet   Stadgan behöver ses över. Arbetsgrupp: 
Rebecka, Elvira, Helga och Julia.  
 
Mailat portionen under 10an för en möjlig 
cook along, kostnad 10 000 kr, inte 
aktuellt pga. budget.  
 
Spånat på zoom-yoga, cook along, digital 
spelkväll, klädbytardag.  
 
Kick-off, digital. Arbetsgrupp: Kajsa och 
Rebecka.  
 
Elvira och Anton deltog på novischeriets 
introfika. Gav sektionens 
kontaktuppgifter, pratade om sektionen. 
Gick bra!  

13.  Meddelande från novischutskottet   -  

14.  Meddelande från PR-utskottet   Kåren har studentlunds instagram denna 
veckan, de vill göra ett inlägg om 
sektionen.  
 
Rekryteringsenheten har hört av sig. 
Hänvisar dem till sektionens jobbgrupp.  
 
Visa att vi arbetar med studentärende. 
Göra mer tydligt på hemsidan med 
hänvisning till utbildningsutskottets och 
jämlikhetsutskottets mailadresser. 
Arbetsgrupp: Linnéa, Smilla, Helga och 
Christina.  
 
Tillgänglighetsanpassning. Kajsa ska ha 
möte med Patrik om detta, tas upp på 
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framtida möte.  

15.  Meddelande från Helsingborgsutskottet   -  

16.   Meddelande från jämlikhetsutskottet   Utbildning eller föreläsning under våren. 
Webinarium. Samarbetar med Linnéa.  
 
Rättigheter som student. Rättighetslistan 
bör synliggöras mer. Förslag: 
Välkomstbrev, hemsidan.  
 
Socialhögskolan har en handlingsplan för 
likabehandling. Bör utvärderas och 
uppdateras vid behov.  
 
Skyddsombud. Behöver uppdatera 
informationen. Arbetsgrupp: Elvira, 
Helga, Rebecka och Julia.  
 
Anonyma tentamen. Bör ses över om det 
går att göra. Ska tas upp på nästa 
studierektorsmöte.  
 
Merch och produkter. Omröstning på 
instagram som gjordes i höst tas upp. 
Efterfrågas: Sångbok. Arbetsgrupp: Aron, 
Julia, Rebecka, Elvira, Christina, Smilla 
och Emma H.  

17.   Meddelande från arbetsmarknadsutskottet   Spånat på idé om samarbetet med 
fackförbunden. Ex. CV-work shop.  
 
Zoom med master-studenter.  
 
Uppmärksamma extrajobb under 
studietiden. Vet ännu inte vilket format 
det ska läggas ut i.  
 
Förslag om att skapa en linked-in för 
utskottet/sektionen.  
 
“Sektionens skräddarsydda tidsfördriv”. 
Tips från sektionen om roliga tidsfördriv 
på sociala medier. Ex. böcker, filmer, 
saker att hitta på osv. En sektionsmedlem 
per vecka, får ge förslag på egna 
tidsfördriv.  
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Kajsa Larsson  Emma Andersson Peldán  
___________________________ ___________________________ 
Sekreterare Ordförande 
[Namn Namn] [Namn Namn]  
 
 
Helga Jarnås 
___________________________ ___________________________ 
Justerare Justerare 
[Namn Namn] [Namn Namn]  
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18.   Meddelande från valberedningen   Ska börja leta efter ledamot till 
valberedningen.  

19.   Meddelande från ledamöter   -  

20.   Övrigt   Inga övriga punkter togs upp. 

21.   Avslutande av möte  Mötet avslutades (19:22). 


