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Valberedningens förslag till Socionomsektionens 

styrelse VT 2022 

 

Ordförande - Anton Silverbern 

Valberedningen har valt att nominera Anton Silverbern till ordförande för 

Socionomsektionen. Anton har varit med i styrelsen under flera terminer, och har genom 

detta en värdefull kunskap om styrelsen och dess arbete. Anton har tidigare erfarenhet av 

ledarskap genom sina tidigare poster som ansvarig för novischutskottet samt idrottsutskottet, 

och har dessförinnan visat ett stort engagemang för socionomernas studentliv under flera 

novischperioder. Som ordförande vill Anton upprätthålla de projekt styrelsen startat upp 

under hösten, och vill framför allt att styrelsen ska fortsätta öka fokuset på utbildningsfrågor. 

Anton har även en ambition att styrelsen ska ordna roliga aktiviteter för Socionomsektionens 

medlemmar. Valberedningen är säker på att Antons engagemang, erfarenheter och driv 

kommer att göra honom till en utmärkt ordförande! 

 

Vice ordförande - Ellinor Lindqvist 

Valberedningen har valt att nominera Ellinor Lindqvist till vice ordförande för 

Socionomsektionen. Ellinor har en tidigare erfarenhet av att vara vice general för 

novischperioden, och hon fick genom den rollen erfarenhet av planering, organisering och att 

möta studenters förväntningar och önskemål. I sin ledarroll är Ellinor bra på att hålla ordning 

och reda, samtidigt som hon skapar engagemang och får andra att känna sig delaktiga. Ellinor 

vill genom sin post göra Socionomsektionen till en mötesplats för socionomstudenterna, 

bland annat genom större sociala evenemang som studenter vill gå på. Ellinor vill också öka 

fokuset på jämlikhetsfrågor, genom exempelvis föreläsningar i samarbete med 

jämlikhetsutskottet. Ellinors driv, nytänk och taggade inställning gör att valberedningen 

varmt kan rekommendera henne som vice ordförande!   

 

Kassör - Smilla Olsson 

Valberedningen har valt att nominera Smilla Olsson till kassör. Smilla har tidigare erfarenhet 

av att sitta i styrelsen. Den erfarenheten har bidragit till att Smilla har en god insyn i hur 

verksamheten fungerar. Som kassör är Smillas ambition att upprätthålla en god översyn av 

sektionens budget och se till att den prioriteras på ett bra sätt över samtliga utskott. Med sin 

post hoppas Smilla kunna vara delaktig inom alla utskott och kunna bidra på olika sätt. Smilla 

gillar när det händer saker, och hennes förhoppning med vårens styrelse är att styrelsen ska få 

ett ökat fokus på utbildningsrelaterade frågor parallellt med sociala events. Smillas ständiga 

engagemang för Socionomsektionen gör att vi i valberedningen är säkra på att Smilla 

kommer göra ett utmärkt jobb som kassör!    

 

Ordförande för valberedningen - Amanda Åkesson  

Valberedningen har valt att nominera Amanda Åkesson till ordförande för valberedningen. 

Amanda har nyligen läst en kurs i rekrytering och ser fram emot att få använda sig av den 

kunskapen i praktiken. Amanda vill använda sin post för att få Socionomsektionen att synas 

och få folk att bli taggade på att söka till styrelsen. Amanda har som ambition att göra rättvisa 

bedömningar och se folk utifrån deras enskilda förmågor, och rekrytera de som visar ett 

genuint intresse för den post de söker. Tidigare har Amanda visat engagemang i 

novischperioden, och även om hon arbetar bra på egen hand så får Amanda energi av att 

arbeta i grupp. Hennes förväntningar på vårterminens styrelse är att det kommer hända saker 

och att de är ett bra gäng som kan blanda seriositet med avslappnad stämning. Amandas 
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debut i styrelsen kommer bidra med nytänk och engagemang, vilket gör att vi varmt kan 

rekommendera henne till ordförande för valberedningen!   

 

Utbildningsutskottet - Agnes Lindström  

Valberedningen har valt att nominera Agnes Lindström till ansvarig för utbildningsutskottet. 

Agnes har mycket att säga om utbildningen, och vill därför vara med i styrelsen för att kunna 

föra fram sina åsikter och påverka. När Agnes tar sig an en uppgift ger hon allt för att 

genomföra den, vilket kommer fungera som en drivkraft i hennes uppdrag på posten. Agnes 

tidigare engagemang inom elevkår och spex har gett henne erfarenhet av gruppsammanhang. 

I grupp är Agnes mån om att alla ska trivas och att alla får komma till tals. Agnes ambitioner 

med sin post är att hon ska få fram studenternas åsikter och fungera som en länk mellan 

studenterna och skolledningen. Detta gör att valberedningen är säkra på att Agnes kommer 

göra ett fantastiskt jobb som ansvarig för utbildningsutskottet! 

 

Jämlikhetsutskottet - Ida Engblom 

Valberedningen har valt att nominera Ida Engblom till ansvarig för jämlikhetsutskottet. Ida är 

en driven person som brinner för att sätta strålkastarljus på orättvisor och ge människor en 

chans att föra fram sina åsikter. Tidigare har Ida engagerat sig i såväl elevkår i skolan som 

frivilligorganisationer, där hon drivit frågor om att stärka människors röster. Ida är även 

terminsombud i sin klass på socionomprogrammet. Med sin post i Socionomsektionens 

styrelse vill Ida driva fram jämlikhetsfrågor på ett bra sätt som når ut till enskilda studenter, 

exempelvis genom att skapa olika forum som möjliggör för studenterna att kunna engagera 

sig. Ida har förväntningar på att styrelsen tillsammans ska verka för förändring och visa 

studenterna att det faktiskt är möjligt att påverka. Idas genuina driv för jämlikhetsfrågor och 

rättvisa för alla studenter gör att valberedningen varmt kan rekommendera Ida som ansvarig 

för jämlikhetsutskottet! 

 

Helsingborgsutskottet - Karla Smoljan  

Valberedningen har valt att nominera Karla Smoljan till ansvarig för Helsingborgsutskottet. 

Karla är social och utåtriktad och gillar att arbeta med flera projekt samtidigt. Karla har under 

hösten varit aktiv inom en studentförening i Helsingborg, vilket gett henne lärorika 

erfarenheter av ledarskap, engagemang och planering. På sin post har Karla som ambition att 

utöka samarbetet med Helsingborgs studentföreningar, och skapa en bättre sammanhållning 

mellan dessa och Socionomsektionen. Karla vill även vara med och skapa roliga evenemang 

för socionomstudenter. Karla har som förhoppning att vårens styrelse ska ha kul och på så vis 

se till att alla studenter har kul. Genom sin erfarenhet av Helsingborgs studentliv och sitt 

sprudlande engagemang är valberedningen säkra på att Karla kommer göra ett utmärkt jobb 

som ansvarig för Helsingborgsutskottet!   

 

Arbetsmarknadsutskottet - Ellen Arnetorp 

Valberedningen har valt att nominera Ellen Arnetorp till ansvarig för 

arbetsmarknadsutskottet. Ellen har tidigare suttit i Socionomsektionens styrelse som ledamot 

men vill prova att ta på sig ansvar för ett utskott. Ellen har en bra förmåga att lyssna och även 

att fördela ordet så att alla får komma till tals. Ellen har utöver sin erfarenhet som 

styrelseledamot även agerat studentrepresentant på gymnasiet, ett uppdrag hon har nytta av 

på denna post. I gruppsammanhang är Ellen den som alltid ställer upp och tar tag i saker, och 

är mån om att det hon visar upp är något hon kan stå för. Ellen har som förhoppning att få 

engagera sig i styrelsen med andra, lika engagerade, styrelsemedlemmar och få mycket saker 

gjort för sektionens medlemmar. Valberedningen är säkra på att Ellens förmåga att inkludera, 

hennes engagemang och lojalitet kommer lyfta arbetsmarknadsutskottets arbete!  
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Eventutskottet - Frida Zeijlon  

Valberedningen har valt att nominera Frida Zeijlon till ansvarig för eventutskottet. Frida har 

tidigare engagerat sig i elevkåren på gymnasiet, där hon ansvarade för att hålla i sociala 

aktiviteter för andra studenter och att ha kontakt med olika bokningar. Frida är social och 

driven, och är ofta taggad på att föra fram idéer och förslag. Med sin post vill Frida arrangera 

fler sittningar för socionomstudenterna och hon vill även låta sig inspireras av andra 

högskolor för att kunna skapa nytänk. Frida har även som ambition att utöka och förbättra de 

sociala aktiviteterna och genom dessa skapa en terminsöverskridande samhörighet, så att 

studenterna får se att studentlivet inte slutar efter novischperioden. Fridas ambitioner och driv 

gör att valberedningen är säkra på att Frida kommer göra ett strålande jobb som ansvarig för 

eventutskottet! 

 

PR-utskottet - Clara Carlberg  

Valberedningen har valt att nominera Clara Carlberg till ansvarig för PR-utskottet. Clara har 

ett genuint intresse för marknadsföring och PR, och Clara har även en värdefull kunskap 

inom ämnet genom att hon läst kurser i marknadsföring. Clarahar tidigare erfarenhet genom 

elevkår att skapa och marknadsföra evenemang och andra sociala aktiviteter. Clara är en 

social person som gillar att anta utmaningar, och posten som PR-ansvarig i sektionen ser 

Clara som en möjlighet att testa marknadsföring i praktiken. Med sin post vill Clara 

upprätthålla en ständig uppdatering på sektionens sociala medier, och genom dessa få fler 

socionomstudenter att intressera sig av Socionomsektionen och dess arbete. Clara vill även 

genom sin kunskap om marknadsföring och grafisk design bidra till att ytterligare förbättra de 

sociala kanalerna. Claras erfarenhet och ambitioner att få Socionomsektionen att synas gör att 

valberedningen är säkra på att Clara kommer klara av uppdraget galant! 

 

Novischutskottet - Filippa Dahlström 

Valberedningen har valt att nominera Filippa Dahlström till ansvarig för novischutskottet. 

Filippa har under tre novischperioder visat ett stort engagemang som både novisch och 

fadder, och vill nu utveckla sin roll genom att ta på sig mer ansvar. Som ledare är Filippa bra 

på att se styrkor i andra och utifrån det delegera uppdrag på ett effektivt sätt. Med sin post vill 

Filippa skapa den bästa novischperioden hittills, genom att plocka de bästa delarna från 

tidigare novischperioder samt bidra med nya idéer. Efter novischperiodens slut har Filippa 

som ambition att fortsätta skapa sociala aktiviteter för alla socionomstudenter, för att skapa 

chanser för terminsöverskridande umgängen. Filippas driv att skapa social gemenskap där 

alla inkluderas gör att Filippa kommer passa utmärkt som ansvarig för novischutskottet! 

 

Idrottsutskottet - Jack Hedetoft 

Valberedningen har valt att nominera Jack Hedetoft till ansvarig för idrottsutskottet. Jack har 

under ett flertal terminer drivit sektionens fotbollslag FC Sopis, och vill nu vara med och 

skapa andra former av idrottsaktiviteter för socionomstudenterna. Jack känner sig bekväm i 

en ledarroll och gillar att planera och genomföra projekt. Han är mån om att få med andra och 

få alla att känna sig inkluderande. Jack har tidigare erfarenhet av att leda idrottsaktiviteter 

utöver FC Sopis, bland annat genom att vara fotbollstränare för ungdomar samt lagkapten. 

Med sin post vill Jack fortsätta hålla uppe engagemanget för FC Sopis, men hans främsta 

ambition med posten är att utöka idrottsutskottets aktiviteter och göra annat utöver fotboll, 

exempelvis spökboll och innebandy. Jack vill utveckla sin post och lämna bra förutsättningar 

för att kommande idrottsutskottsansvariga ska kunna göra detsamma. Jacks driv för idrott och 

vilja att samla studenter gör att valberedningen varmt kan rekommendera Jack som ansvarig 

för idrottsutskottet!    
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Ledamot - Rasmus Johnsson 

Valberedningen har valt att nominera Rasmus Johnsson till ledamot. Rasmus har tidigare 

erfarenhet av att vara ansvarig för novischutskottet under två terminer, och har dessförinnan 

varit engagerad i novischperioden som fadder och novisch. Rasmus är en positiv och driven 

person som gillar att engagera sig brett. Som tidigare novischgeneral fick han erfarenhet av 

att styra upp saker samt att stötta upp andra i gruppen, och denna erfarenhet tar Rasmus med 

sig in i rollen som ledamot. På sin post har Rasmus som ambition att stötta upp projekt i alla 

utskott och lyfta fram andra i deras roller. Rasmus har en förväntan att vårens styrelse ska 

fortsätta växa sig större och synas för alla socionomstudenter. Med sin sprudlande positivitet 

och engagemang för ett inkluderande studentliv är valberedningen säkra på att Rasmus 

kommer vara en värdefull tillgång till styrelsen som ledamot!  

 

Ledamot - Felicia Dahl 

Valberedningen har valt att nominera Felicia Dahl till ledamot. Felicia vill bidra med att 

engagera sig brett och hjälpa Socionomsektionens utskott med evenemang och projekt. 

Felicia har varit fadder för novischeriet där hon planerade och hjälpte nya studenter komma 

in i livet som student. Den erfarenheten vill Felicia använda i Socionomsektionens styrelse 

genom att skapa terminsöverskridande event där studenter kan umgås med studenter i andra 

klasser. Felicia tycker om att planera och hålla i events och andra projekt, och gillar att vara 

behjälplig även i de projekt hon själv inte ansvarar för. Felicias ambition är att kunna 

sammanföra studenter från olika terminer genom olika sociala aktiviteter, så att 

socionomstudenterna ser att studentlivet fortsätter även efter novischperioden. Felicias 

hjälpsamhet och taggade inställning kommer göra henne till en utmärkt ledamot! 

 

Ledamot - Simon Ahlqvist 

Valberedningen har valt att nominera Simon Ahlquist till ledamot. Simon har en taggad 

inställning till att engagera sig i studentfrågor och studentaktiviteter, och är väldigt mån om 

att vara inkluderande gentemot andra studenter. Simon har tidigare engagerat sig i sektionens 

fotbollslag FC Sopis och som fadder under novischperioden. Simon vill med sin post stötta 

andra utskott och bidra till terminsöverskridande evenemang för hela socionomprogrammet. 

Simon trivs bäst att arbeta i grupp, då man kan bolla idéer och tankar mellan varandra. Hans 

förväntningar av vårens styrelse är att de tillsammans ska kunna hitta på roliga saker för 

socionomstudenterna. Simon vill bidra med god stämning och se till att hela styrelsen känner 

sig inkluderade, vilket gör att Simon enligt valberedningen kommer passa jättebra som 

ledamot! 

 

Ledamot - Kajsa Vermandis  

Valberedningen har valt att nominera Kajsa Vermandis till ledamot. Kajsa ser fram emot att 

engagera sig i Socionomsektionens styrelse och har som ambition att arbeta för att främja 

studietiden för andra studenter. Kajsa har ett engagemang och en vilja att göra bra saker för 

andra studenter, och tycker det är viktigt att alla känner sig inbjudna. Kajsa är strukturerad 

och bra på att ta tag i saker, och i gruppsammanhang lyfter hon upp andra för att ha ett 

givande samarbete. Kajsa har tidigare erfarenhet av engagemang inom studentkårer, bland 

annat som fadder för Samhällsvetarkåren och på högskola i Skövde. Hon har även varit 

engagerad i olika ideella föreningar och organisationer. Kajsa vill som ledamot kunna vara 

behjälplig i alla utskott, och hennes främsta ambition är att göra sektionen ännu mer 

tillgänglig för att nå ut till alla studenter. Kajsas positiva energi och engagerade ambitioner 

gör att valberedningen varmt kan rekommendera henne som ledamot! 
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Socionomsektionens verksamhet höstterminen 2020 

Styrelsen 

Hösten 2020 bjöd på många utmaningar. Pandemin påverkade verksamheten på många sätt 

och vi hamnade mitt i de svårigheter som följde med den ökade smittspridningen och de 

strängare restriktionerna. Vi arbetade hårt hela hösten med att fortsätta verksamheten på bästa 

sätt och anordnade digitala evenemang och hade digitala möten. I början var restriktionerna 

mindre strängare och vi hann med att ha både en kick-out med den gamla styrelsen (VT20) 

samt en kick-off får vår nya styrelse. Detta var mycket uppskattat, särskilt då vi fick fortsätta 

resterande termin med vår verksamhet digitalt. Trots alla svårigheter har vi tillsammans 

arbetat hårt och fått igenom flera viktiga beslut samt delat roliga stunder tillsammans. 

Höstens arbete har varit svårt och vi har inte kunnat genomföra de många aktiviteter som 

vanligtvis är en stor del av det roliga med studentlivet. Istället har vi denna höst fokuserat 

mycket på förbättringar som är mer praktiska. Vi har arbetat fram en ny stadga som dels 

röstades igenom på höstmötet 2020, vårmötet 2021 och förhoppningsvis nu även senare 

ikväll! Det har varit ett massivt arbete där vi har varit flera inblandade som tillsammans har 

arbetat för att få igenom en mer tydlig struktur som ska gynna oss i styrelsen och självklart 

alla socionomstudenter! Många stycken var otydliga, saknade mening och föråldrade. De 

största sakerna som vi ändrade i stadgan var valet av ordförande samt namnbytet på PR-

utskottet (tidigare kreativa utskottet) samt Eventutskottet (tidigare sociala utskottet). Att 

ändra i valet kring ordförande ansåg vi vara viktigt då det blir mer smidigare i skiftena mellan 

olika styrelser. Det nya sättet innebär att kassör och vice ordförande väljs samtidigt, och att 

ordförande väljs den andra terminen. På det sättet finns det alltid någon som har varit med 

tidigare och kan hjälpa den nya invalda. 

Anledningen till varför vi bytt namn var att vi upptäckte att det kunde vara svårt att förstå var 

utskotten faktiskt innebar. I det samhället vi har nu kände vi att “sociala utskottet” lätt kunde 

blandas ihop med just PR, i och med likheten med “sociala medier”. Kreativa utskottet var 

också något vi kände var otydligt, PR är ett etablerat uttryck och därför kände vi att det blir 

mer tydligt såhär! 

Socionomsektionens styrelse vill alltid att alla socionomstudenter ska kunna trivas och få ut 

det bästa av sin studietid. Därför satsade vi på att öka engagemang till våra digitala event 

genom att investera i presentkort till digitala evenemang. Vi är alla medvetna om att det inte 

finns något som lockar studenter så mycket som gratis mat och fika. Därför delade vi dels ut 

presentkort på Hemmakväll till vår digitala AW och fika-kuponger till stormötet. Vi märkte 

att detta drog studenter till våra evenemang och det blev lyckade event. 

Ett stort problem vi hade denna höst var tillgängligheten. Vi tycker att det är viktigt att 

socionomsektionen syns i skolan för att kunna nå ut till studenter. I och med de strängare 

restriktionerna fick vi tyvärr stänga sektionsrummet helt, som i vanliga fall brukar vara öppet 

för studenter att komma och snacka, köpa merch eller värma sin matlåda. Tyvärr väckte detta 

ganska mycket upprördhet bland flera studenter. Vi kompromissade och tillsammans kunde 

vi fortsätta lunchverksamheten, om än i väldigt liten utsträckning. 
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Summan av kardemumman är alltså att det har varit en svår höst men vi har tillsammans i 

styrelsen varit kreativa och arbetat på bästa sätt för att kunna driva verksamheten framåt. 

Övriga engagemang 

Vi är väldigt stolta över att kunna presentera att vi nu har en ny sponsor i form av 

Akademikerförbundet SSR! Ordförande och vice ordförande hade möten tillsammans med 

representanter från Akademikerförbundet SSR och arbetat gemensamt fram ett nytt avtal! 

Detta känns väldigt roligt och viktigt för att driva verksamheten framåt! 

Examenscermonin detta år blev digital. Vi ordnade ett examens-kit som alla socionom- samt 

masterstudenter hade möjlighet att ta del av. Detta var väldigt uppskattat. Ordförande höll tal 

och inte ett öga var torrt. 

Något av Socionomsektionens mest uppskattade event årligen är kläd- och 

sticklingsbytardagen. Vi anordnade även detta denna höst och det blev mycket lyckat. Båda 

våra sponsorer, Akademikerförbundet SSR och Vision var på plats och deltog. Under 

klädbytet anordnades även en tipspromenad kring hållbarhetsfrågor som ansvarig för 

jämlikhetsutskottet hade ordnat. 

Ett annat lyckat event som Socionomsektionen brukar hålla var ett musikhjälpenevent. Detta 

år, i och med det digitala, anordnade vi tävlingar på vår Instagram med tillhörande pris, samt 

hade en bössa som det gick att skänka pengar till. Styrelsen utlovade även att vi skulle skänka 

4000 kronor om 50 personer deltog i våra tävlingar, vilket lyckades! Tillsammans fick vi ihop 

8930 kronor, vilket kändes fantastiskt! 

Stormöte och förtroendevalda 

Det stadgeenliga stormötet hölls den 24 november över zoom. Samhällsvetarkårens 

ordförande samt eventkoordinator var ordförande samt sekreterare på mötet och det 

samarbetet gick väldigt bra. Vi var 47 röstberättigade på mötet och allting gick väldigt 

smidigt. 

- Angelica Forsell, ordförande höstterminen 2020 

Sektionens utskott 

Utbildningsutskottet 

Arbetet utbildningsutskottet har utfört denna termin har varit omfattande på många sätt. 

Förutom de studierektorsmöten och kursföreståndarmöten som ansvarig för utskottet deltagit 

på har man haft flera andra fokus. Ett specifikt fokus har lagt på att försöka säkerställa att 

terminsombud finns i varje termin så att en helhetsbild av programmet kan urskiljas – även om 

det fortsatt är en stor utmaning att tillsätta terminsombud på varje termin. 
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Novischeriet 

Novischperioden var mycket uppskattad under hösten! Vår fantastiska novischgeneral samt 

vicegeneralerna höll i många olika uppskattade event som välkomnade de nya soporna. 

Vädret var varmt, eventen hölls utomhus och det var självklart coronasäkert! 

Kreativa utskottet 

Under hösten har arbetet med de sociala medierna varit flitigt. Vi har uppdaterat nästan varje 

vecka och ständigt hållt igång våra kanaler. Även vår hemsida fick ett bra lyft och 

strukturerades upp! 

Sociala utskottet 

Som sagt har det varit svårt att hålla igång våra vanliga event men det som fokuserades 

mycket på var digitala event. Det största var en AW som var mycket uppskattad. Ansvarig för 

sociala utskottet drog även igång hela musikhjälpen-bössan! 

Valberedning 

Ordförande för valberedningen arbetade hårt med att få ihop en styrelse till vårterminen 2021. 

Då sektionen inte har kunnat marknadsföra sig lika mycket på plats och därför inte kunnat 

rekrytera som i vanliga fall blev det ett mycket intensivt arbete som valberedningens 

ordförande fick göra tillsammans med dels sin vice ordförande samt det kreativa utskottet. 

Det las även fokus på att försöka hitta studentrepresentanter. 

Idrottsutskottet 

Idrottsutskottet fokuserade mycket på FC Sopis och det blev en lyckad säsong för laget! 

Intensivt spelande och träningar i alla väder, ja till och med en arm lyckades brytas en dag 

men engagemanget var stort och många av våra medlemmar var där och hejade på 

matcherna! Det blev även en lyckad sittning för alla spelare i FC sopis den 24 oktober 2021. 

Jämlikhetsutskottet 

Ansvarig för jämlikhetsutskottet har denna termin arbetat mycket med frågor som rör 

studenter och lärare. Det har tagits upp flertalet problemområden som har lyfts direkt med 

ansvarig för jämlikhetsutskottet som sedan har diskuterats på våra styrelsemöten. 

Tillsammans har vi lyft frågor och tagit problem vidare ända upp till institutionsnivå. 
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Styrelsens sammansättning vårterminen 2021 

 

Ordförande Emma Andersson Peldán 

Vice ordförande Kajsa Larsson 

Kassör Christina Nilsson 

Ledamot Vakant 

Ledamot Rebecka Brorson 

Ledamot Julia Bater 

Ledamot Aron Selleck 

Utbildningsutskottet Betul Cetinkaya 

Eventutskottet Elvira Hansson 

Novischutskottet Rasmus Johnsson 

Arbetsmarknadsutskottet Linnea Benson 

Jämlikhets Utskottet Helga Ekström Jarnås 

Idrottsutskottet Anton Silverbern 

Helsingborgutskottet Vakant 

PR-utskottet Smilla Olsson 

Ordförande valberedning Emma Hjort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Socionomsektionens verksamhet vårterminen 2021 

Styrelsen 

Det har varit en speciell termin på många olika plan. Sektionens synlighet och tillgänglighet 

har varit ett stort fokus i vårt arbete sett till rådande pandemi. Under vårterminens inledande 

veckor påbörjades planering av hur vi i sektionen skulle komma att göra denna termin så bra 

som möjligt utifrån de förutsättningar (läs: rådande restriktioner) som fanns. Många idéer och 

förslag på kreativa lösningar för sektionens verksamhet sattes i rullning dessa inledande 

veckor. 

I början av terminen hölls ett fyllnadsval för att tillsätta de tomma 

studentrepresentantposterna som inte hade kunnat fyllas på det senaste stormötet. I samarbete 

med kåren beslutades det om att vi i styrelsen kunde hålla ett internt fyllnadsval som sedan 

ratificerades av kåren. Resultatet av detta val blev att ordinarie styrelseledamöter klev på 

poster inom institutionsstyrelsen, arbetsutskottet, jämlik-gruppen och 

kursföreståndarsammanträden. Detta blev positivt sett till att studiebevakningen kunde 

fortlöpa under terminens gång men var att anse som en sista-minuten lösning då poängen med 

studentrepresentanter är att studenter som inte är aktiva inom sektionen ska kunna delta och 

framföra åsikter inom respektive utskott. Vi i styrelsen tog därför nya tag om att försöka 

pusha på ännu mer kring vad studentrepresentationen innebär och skickade ut 

informationsbrev till samtliga studenter inom socialhögskolan för att uppmärksamma att en 

kan söka studentrepresentant kommande termin. 

Ordförande, vice ordförande och ansvarig för utbildningsutskottet har under terminens gång 

suttit i möte med studierektorerna en gång per månad. Under dessa möten har ämnen som 

studentrepresentation, utvecklingen av programmet, inkludering av masterstudenter och 

elevhälsa lyfts upp för diskussion. I samband med dessa möten beslutades att sektionen ska 

arbeta mer aktivt med att inkludera masterstudenter i studiebevakning men även i sektionens 

verksamhet. Beslut fattades om att Socionomsektionen ska delta på masterutbildningens 

introduktion, likt det vi gör på socionomprogrammets introduktion och informera om 

möjligheterna att engagera sig studiesocialt och som studentrepresentant inom fakulteten. 

Övriga evenemang 

I samband med att World Social Work Day gick av stapeln den 16 mars anordnades en digital 

konferens. Temat för året var UBUNTU, ett sydafrikanskt begrepp som handlar om att vi 

människor hör samman och ett jag kan inte existera utan ett vi. Till konferensen bjöd 

studieledningen in en panel bestående av yrkesverksamma, forskare och en styrelsemedlem 

från sektionen för en diskussion om pandemins konsekvenser för socialt arbete avseende 

tillgänglighet, mötesarenor, fysiskt avstånd och digitalisering. Eventet i sig gick mycket bra 

och öppnade upp för en spännande diskussion mellan yrkesverksamma, studenter och 

forskare vid socialhögskolan. 

Ytterligare ett evenemang som kom till skott under terminens gång var en insamling i förmån 

för Kvinnojouren i Malmö. Detta initiativ startades av ansvarig för eventutskottet och 

insamlingen drog igång den 8 mars i förmån för internationella kvinnodagen. 



16 

Stormöte och förtroendevalda 

Det stadgeenliga stormötet hölls den 12 maj, 17.00 över zoom och hade som lägst 31 

närvarande vilket är i enlighet med kraven på röstlängden. Mötet gick utmärkt och höll 

dessutom en rimlig tidsram där man arbetade av samtliga ärenden. 

 - Emma Andersson Peldán, ordförande vårterminen 2021 

Sektionens utskott 

Utbildningsutskottet 

Under denna termin har utbildningsutskottet arbetat med fokus på hur studenter kan bli ännu 

mer engagerade i studiefrågor. Utbildningsutskottet har utöver sina vanliga ansvarsområden 

suttit med i Institutionsstyrelsen och Arbetsutskottet, och tillsammans med ordförande 

samarbetat med studievägledningen vid socialhögskolan för att åstadkomma ett närmre 

samarbete mellan studenter och studenthälsan. I samarbete med Socialhögskolans 

studievägledning skickades även en enkät ut för att undersöka hur distansundervisningen 

påverkat studenternas elevhälsa. 

Novischeriet 

Novischperioden utfördes under denna termin digitalt och i hybridform där novischer och 

faddrar möttes upp för traditionsenliga aktiviteter i mindre grupper. Novischperioden denna 

termin har gått väldigt bra digitalt och novischerna har varit taggade och nöjda. Över 70 

novischer var inskrivna i början av perioden vilket bidrog till god stämning. Eftersom att 

denna novischperiod blev lite speciell till skillnad från föregående år lyftes frågan om att 

öppna upp för nya studenter att få delta på en fysisk novischperiod till hösten, detta 

diskuterades inom styrelsen och det beslutades att de novischer som vill har möjlighet att 

delta på en fysisk novischperiod till hösten 2021. 

PR- utskottet 

PR-utskottet har under terminens gång verkat för att hålla sektionens sociala medier och 

hemsida lättillgängliga för våra medlemmar. PR-utskottet har under denna termin delat inlägg 

om campus online, inlägg från våra sponsorer och information gällande de evenemang 

sektionen anordnat. 

Arbetsmarknadsutskottet 

Arbetsmarknadsutskottet har under denna termin arbetat med att synliggöra och fortsätta 

utveckla utskottet. Arbetsmarknadsutskottet har fortsatt administrera facebookgruppen 

socionomjobb samt startat upp en linkedin profil i sektionens namn i förhoppning om att 

kunna nätverka på denna plattform. 

Eventutskottet 

Under terminen anordnade ansvarig för eventutskottet en digital sittning för socionomer i 

Lund och Helsingborg som gick av stapeln den 8 maj. Sittningen anpassades efter rådande 

restriktioner från folkhälsomyndigheten och studenter samlades i små grupper om 5 personer 
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för att avnjuta en trerättersmiddag ordnad av Kristianstads nation, sjunga studentvisor och 

tävla om bästa utklädnad. 

(O)likt föregående terminer anordnades ett examensmingel för nyutexaminerade studenter, 

denna gång i digitalt format. Det mingel som tidigare år har anordnats i fysisk form övergick 

till en variant där studenterna fick tillfälle att hämta ett brunch-kit innan ceremonin. 

Ceremonin sändes från socialhögskolans lokaler och studenter, deras familj och vänner deltog 

via dator och evenemanget blev mycket lyckat! 

Idrottsutskottet 

Idrottsutskottets primära fokus har under denna termin varit att hålla igång FC Sopis, det blev 

en trögstartad säsong för laget då möjligheterna att mötas upp för träning och match blev 

begränsade av pandemins restriktioner, detta stoppade däremot inte idrottsutskottets planering 

inför dagen då restriktionerna skulle komma att lättas. 
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Motion 1. Beslut om revidering av stadga: Andra 

läsningen  
Första läsning genomröstad andra gången på stormötet VT 2021  

Se bilaga 1 

 

 
 

Lunds Universitet     Motion 1 HT21  

Samhällsvetarkårens Socionomsektion                        2021-11-21 
 
 
 

 

 

Ändring av kapitel 2 i stadga – andra läsningen 

 

Mitt namn är Angelica Forsell och jag har tillsammans med resten av arbetsgruppen för 

stadgarevidering i socionomsektionens styrelse HT20 sett över stadgan. När vi läste igenom 

kapitel 2 insåg vi att det var väldigt otydligt samt att vissa formuleringar inte stämmer 

överens med verkligheten. Den första läsningen är genomröstad på två stormöten och vi anser 

att stormötet nu bör rösta igenom ändringarna som en andra läsning.  

 

 

Tack för mig, 

Angelica Forsell  

angelica.forsell@samvetet.lu.se 

 

  

mailto:angelica.forsell@samvetet.lu.se
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Övriga ärenden   
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Bilaga 1. 
 

Kapitel 2: Medlemmar och medlemskap 

 

2.1 Medlemmar 

Medlemmar i Socionomsektionen är studenter som studerar på grund- och avancerad nivå vid 

Socialhögskolan och Campus Helsingborg på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet, samt de som studerar vid de centrumutbildningar eller andra enheter som 

socialhögskolan kvalitetssäkrar. 
 

2.2 Medlemsavgift 

Medlemskap löses på terminsbasis genom att betala terminsavgift till Studentlund. 

Medlemskap i Socionomsektionen kräver  medlemskap i Studentlund. Medlemskapet gäller för 

den tid som är fastställt för medlemskap i Studentlund. 
 

2.3 Medlems rättigheter 

Medlem som betalt medlemsavgift enligt 2.4 Medlemsavgift har rätt att  

1. delta i Socionomsektionens och Samhällsvetarkårens allmänna val 

2. kandidera i Socionomsektionens och Samhällsvetarkårens allmänna val 

3. kandidera till Socionomsektionens och Samhällsvetarkårens förtroendeposter 

4. motionera till Socionomsektionens stormöte och Samhällsvetarkårens fullmäktiges 

sammanträden 

5. närvara vid Socionomsektionens stormötes och Samhällsvetarkårens fullmäktiges 

sammanträden, såvida stormötet eller fullmäktige ej beslutat att förhandlingar skall föras 

inom lyckta dörrar 

6. få frågor behandlade av Socionomsektionens styrelse 
 

2.4 Stödmedlemskap 

Stödmedlemskap kan beviljas alla studerande och anställda vid Lunds universitet som vill 

stödja Socionomsektionen. Stödmedlemskap kan även beviljas i särskilda fall om person som 

vill bli stödmedlem varken är student eller anställd vid Lunds universitet. Detta beviljas utav 

styrelsen. Syftet för stödmedlemskap är att personer med särskilt intresse för 

Socionomsektionens verksamhet skall ha en möjlighet att ta del av och bidra till den nuvarande 

verksamheten. Avgift för stödmedlemskap fastställs av Socionomsektionens styrelse.  

 


