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Närvarande medlemmar: 
Kajsa Larsson, Angelica Forsell, Elsa Ågren, Klara Asklund, Mikaela 
Persson, Anton Silverbern, Clara Ahlin, Aron Selleck, Filippa Kolm 
Lindström, Christina Nilsson, Julia Bater, Sandy Nguyen, Maja 
Ljunggren  
 
Mötesprotokoll 
 

  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Angelica Forsell öppnar mötet.  

2.  Fastställande av dagordning   Ok.  

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Kajsa.  

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

5.  Adjungeringar  Ingen.  

6.  Föregående mötesprotokoll  Ok.  

7.  Meddelande från ordförande  Möte med SSR den 21/10.  
Går nu att boka grupprum via 
kursföreståndare.  
Mikro tar Maria Bangura upp med 
ledningsgruppen. LU-bygg har hänvisat till 
att skolan ska få avgöra beslutet om 
mikros.  
Vidare diskussion om att starta ett 
alumninätverk.  
En diskussion som kommit upp på 
studierektorsmötet om 
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klagomålshantering. Vi i sektionen ska få 
bättre riktlinjer kring vem vi ska vända oss 
till i fall av klagomål från studenter på 
Socialhögskolan.  
“T7-café” där studenter som läst olika 
valbara kurser i termin 7 får komma och 
berätta om dem, i syfte att ge ut mer 
information till studenter som står inför 
valet av kurs inför termin 7.  

8.   Meddelande från vice ordförande   Förslag på att ändra namn på utskott. 
Kreativa → PR. Sociala → Event. Idrott 
→ ?. Motionen ska vara inne senast 
12/11.  
Möjlighet av att Hassela Skåne kan 
komma och föreläsa för skolan. Även 
öppet för nya organisationer. Ska tas upp 
på nästa studierektorsmöte (17/11).  
Förslag på städdag med AW efteråt, 
exempelvis karaoke. Omröstning kommer 
att läggas upp i styrelsens facebook-grupp. 
Erikshjälpen går att boka, så att de kan 
komma och hämta upp donationer.  

9.  Meddelande från kassör  Ta bort “kassör-mailen”, behålla ekonomi. 
Angelica mailar kåren.  

10.  Meddelande från utbildningsutskottet  -  

11.  Meddelanden från idrottsutskottet   Sittning till helgen (24/10). Ca 50 
personer. Anton och Jack Hedetoft som 
är ansvariga.  
Köpa träningsmaterial. Bör vara mycket 
möjligt då novischeriet går mycket plus 
denna termin. Även köpa dubbla 
uppsättningar matchtröjor.  
Fundering kring att idrottsutskottet ska ha 
FC Sopis som officiellt ansvarsområde.  

12.  Meddelande från sociala utskottet  Tagit kontakt med nationer kring 
socionomsittning i december.  

13.  Meddelande från novischeriet   Novischeriet och finsittningen är slut och 
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har gått väldigt bra. Har även gått bra med 
fackförbunden.  

14.  Meddelande från kreativa utskottet   Skapa en omröstning på instagram om vad 
för merch som skulle vara intressant.  
Delegerar ansvar till styrelsemedlemmar 
som inte ännu tagit individuella foton till 
hemsidan.  

15.  Meddelande från Helsingborgutskottet  -  

16  Meddelande från jämlikhetsutskottet  Möte med jämlikgruppen (21/10) där 
diskussion ska tas upp angående 
diskriminering från två olika lärare. 
Uppdatering kommer.  

17  Meddelande från valberedningen  Kandidering till stormötet öppnar den 
26/10. Sista dagen att kandidera är den 
12/11. Nuvarande styrelsemedlemmar kan 
skicka in videos för att beskriva sin post, 
för att promota.  
Ledamot till valberedningen vald.  

18.  Meddelanden från ledamöter  -  

19.  Övriga frågor  Revidering av stadgar. Ska skickas in 
senast den 12/11, inför stormötet.  

20.  Nästa möte  3/11-20.  

21.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet 18:30.  

 
 
 

Kajsa Larsson  Angelica Forsell  
___________________________ ___________________________ 
Sekreterare Ordförande 
 
 
Klara Asklund Elsa Ågren 
___________________________ ___________________________ 
Justerare Justerare 
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