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8.1 Val av ordförande  
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8.4 Val av ledamot 

8.5 Val av ledamot 

8.6 Val av ledamot 

8.7 Val av ledamot  

9. Val av utskottsansvariga 

9.1 Val av ansvarig för Utbildningsutskottet 

9.2 Val av ansvarig för Sociala utskottet 

9.3 Val av ansvarig för Novischeriet 

9.4 Val av ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet 

9.5 Val av ansvarig för Jämlikhetsutskottet 

9.6 Val av ansvarig för Idrottsutskottet 

9.7 Val av ansvarig för Kreativa utskottet  

9.8 Val av ansvarig för Helsingborgsutskottet 

10. Val av Valberedningens ordförande  

11. Presenterande av terminsresumén 

12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan   

13. Fastställande av verksamhetsårets budget 

14. Behandling av propositioner 

15. Behandling av motioner 

16. Behandling av övriga ärenden 
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Valberedningens förslag till Socionomsektionens styrelse VT2019 

Ordförande 

Valberedningen har valt att nominera Oskar Åhl till ordförande. 

Oskar har tidigare varit general och ledamot. Novischeriet har alltid legat varmt om hans 

hjärta men nu efter hans praktik känner han sig redo att axla ansvaret och se till att alla 

utskott frodas och att sektionen förbättras. Förutom att försöka skaffa ytterligare 

sponsorer ser Oskar framemot att försöka skapa event och aktiviteter som kan verka 

terminsöverskridande för att förbättra socionomernas gemenskap. Han vet hur en 

organiserar och hur en kan ta sig till andras åsikter och är inte rädd eller obekväm med 

att åsidosätta sina egna för sektionens bästa.  Valberedningen är helt övertygad om att 

Oskar kommer att göra ett lysande jobb som ordförande.  

Kassör 

Valberedningen har valt att nominera Christina Nilsson till kassör. 

Christina har varit en ovärderlig hjälp för valberedning under denna period och har varit 

otroligt aktiv i allt som har med socionomsektionen att göra utan att officiellt vara med. 

Nu känner hon att det är dags att kliva in i rampljuset och bli ännu mer aktiv. Hennes 

goda engagemang och fantastiska dedikation till sopis kan vi se överallt bland annat t.ex 

på sopismemes, en upplyftande och glad memesida hon driver ensam. Med en bakgrund 

i ekonomi och en villighet att hjälpa alla tror vi i valberedningen att hon kommer bli en 

utmärkt kassör! 

Ledamot (4 platser) – 1 plats öppen för kandidering 

Valberedningen har valt att nominera Linnéa Benson till ledamot. 

Linnéa är en detaljinriktad person som med sin input verkligen kan förbättra diverse 

projekt. Med ett driv samt en öppen och glad personlighet som smittar kommer hon att 

vara ett bra tillskott i styrelsen. Hennes tidigare erfarenheter att styra upp och 

organisera samt företräda tror valberedningen att hon kommer passa väldigt bra som 

ledamot. 

Valberedningen har valt att nominera Axel Karlerö till ledamot. 

Axel har tidigare varit med i styrelsen och känt att den varit mycket givande. Med hans 

positiva energi kommer han sprida bra energi och vara mycket behjälplig. Han kommer 

att samarbeta väl med alla andra utskott och är van att organisera och ta ansvar. Axel 

kommer verkligen att göra ett bra jobb som ledamot. 
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Valberedningen har valt att nominera Mikaela Persson till ledamot. 

Mikaela är en riktigt glad tjej som med sin energi kan tillföra mycket i styrelsen. Mikaela 

är van att arbeta i grupp och ser fram emot att bidra till styrelsens och alla socionomers 

gemenskap. Valberedningen är helt övertygad om att Mikaela kommer att passa väldigt 

bra som ledamot och vara en klippa för hela styrelsen. 

Ansvarig för utbildningsutskottet 

Valberedningen har valt att nominera Alexander Fäldtman till ansvarig för 

utbildningsutskottet. 

Alexander har riktig kompetens från att ha haft positionerna tidigare. Han har gjort ett 

utmärkt arbete som förtroendevald och tar sitt arbete på största allvar. Stämningen han 

bidrar med till styrelsen är alltid önskvärd. Han är sugen och mer än kapabel att 

fortsätta med sina positioner. Valberedningen kan inte rekommendera honom nog. 

Ansvarig för novischutskottet 

Valberedningen har valt att nominera Elvira Hansson som ansvarig för 

novischutskottet.  

 

Sällan har vi skådat en sådan taggad novisch och sedan fadder. Elvira tycker om att ta 

ansvar och är en mycket social person. Att representera sektionen ser hon som en ära 

och förstår vilket ansvar som vilar på henne. Elvira har redan kommit med nya bra idéer 

och kommer att fortsätta lägga all den tid som behövs för att göra den kommande 

novischperioden legendarisk. En mer engagerad och taggad person går inte att hitta, hon 

kommer att bli en helt fantastisk general och kommer tillföra mycket för sektionen även 

när novischperioden är över. 

Ansvarig för Sociala utskottet 

Valberedningen har valt att nominera Märta Ansagariusson som ansvarig för sociala 

utskottet.  

 

Märta har gjort ett väldigt bra jobb under den här terminen med allt det sociala. 

Socionomsittningen “under ytan” var mycket lyckad och novischeriet fick många fina 

bilder tack vare henne. Märta har med sin sociala förmåga, sitt engagemang och glädje 

lyckats med denna terminens sociala event och är redo för ytterligare en. 

Valberedningen är helt övertygade om att Märta kommer att göra den kommande 

terminen fantastisk som det sociala utskottet. 
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Ansvarig för det kreativa utskottet 

Valberedningen har valt att nominera Emma Andersson Peldán som ansvarig för det 

kreativa utskottet. 

Emma har som Vice-General verkligen visat att hon kan planera, förbereda och sprida 

information till ibland tankspridda studenter. Novischguiden är bara ett exempel på hur 

bra hon på ett på ett estetiskt tilltalande spred information till vårens novischer med 

fina bilder och färger. Emma har väldigt mycket erfarenhet från nation till radio, och 

skulle verkligen bidra till den kommande styrelsen. Med sin energi och taggade ideér är 

det med stor glädje som valberedningen nominerar Emma till det kreativa utskottet. 

Ansvarig för idrottsutskottet 

Valberedningen har valt att nominera Emil Sätterkvist till ansvarig för idrottsutskottet. 

Emil har som novisch och fadder utmärkt sig med sitt sportintresse, även om vissa 

löprundor har lett till att han kommit sen. Socionomkärlek och att ha kul är viktigt för 

Emil och friheten med att själv kunna skapa nya aktiviteter för oss socionomer är något 

som Emil ser framemot. Emil kan planera och är van med att samarbeta för att skapa de 

bästa aktiviteterna och valberedningen tror att han kommer att vara ett fantastiskt 

idrottsutskott.   

Ordförande för valberedningen 

Valberedningen har valt att nominera Kajsa Glamheden till ansvarig för 

idrottsutskottet. 

Kajsa är nytänkande och mycket kreativ, som fadder två gånger vill hon nu fortsätta 

socionom-andan. Att prata och höra med socionomer oavsett termin kommer Kajsa 

klara av galant och hon är även mycket duktig på att planera. Valberedningen är helt 

övertygad om att Kajsa kommer att vara perfekt som ordförande för valberedningen. 

Studentrepresentant   

Valberedningen har valt att nominera Linnea Ringhage till studentrepresentant.  

Motivering: Linnea har tidigare varit aktiv i samhällsvetarkåren och haft posten som 

studentrepresentant innan. Linnea är inte rädd för att ställa jobbiga frågor och försäkra 

sig om att vi får den bästa utandningen som vi kan få. Linnea kommer att vara en 

jättebra studentrepresentant.  
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Verksamhetsplan 

Samhällsvetarkårens Socionomsektions verksamhetsplan fastställs av 

Socionomsektionens Vårmöte. Verksamhetsplan och budget är Socionomsektionens 

medlemmars främsta instrument för att styra sektionens verksamhet. 

Verksamhetsplanen anger vilka frågor Socionomsektionen särskilt ska arbeta med 

under verksamhetsåret och leder på så sätt styrelse och utskott i deras arbete. 

  

Styrelsen 

Styrelsen har över en längre tid haft problem med att tillsätta de poster som finns att 

tillsätta inför varje termin. Detta innebär att kontinuitetsproblem i styrelsearbetet 

uppstår som tar mycket tid som istället behöver gå till att komma igång med arbetet. 

Problemen grundar sig dels i att personer som tillträder en post som tidigare varit 

vakant ofta måste starta om arbetet från ruta ett. Faktumet att en majoritet av styrelsen 

har en mandatperiod på endast en termin kan även vara en bidragande faktor till att 

kontinuiteten lider. För att kunna motverka detta är det viktigt att alla tillträdande 

förtroendevalda får uppdaterad information om vad ens post har arbetat innan, vad som 

arbetas med just nu och hur man bäst fortsätter arbetet. 

 

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Fortsätta arbetet med att skapa kontinuitet i arbetet dels genom bättre 

överlämningar och genom att se över möjligheterna att införa längre 

mandatperioder 

• Utveckla lathunden som beskriver styrelseposternas uppgifter och ansvar till 

praktiskt reglemente samt skriva testamenten  

 

Tillgänglighet och synlighet 

För att socionomsektionen ska kunna uppfylla sitt mål som organisation krävs det att 

sektionen är synlig och tillgänglig för sina medlemmar. Att inte bara synas utan att även 

vara tydliga med vad vi som organisation kan hjälpa till med är mycket viktigt. 

Synligheten bidrar dessutom till att skapa ett större engagemang bland studenterna för 

att vara med och påverka sin utbildning och studietid. Socionomsektionen har sedan ett 

år tillbaka arbetat med schemalagda expeditionsluncher två dagar i veckan som ger 

sektionen en tydlig plattform för de som vill komma i kontakt med oss direkt. Det är vår 

avsikt i styrelsen att fortsätta utveckla sektionens arbete med detta. 

 

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Fortsätta med expeditionsluncherna 

• Fortsätta följa den grafiska profilen och marknadsföra sektionen och event på 

våra sociala kanaler samt hemsida 
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• Kontinuerligt synliggöra sektionen och det som händer genom att gå ut till 

klasserna och informera med särskilt fokus på termin 1 

• Undersöka vad studenterna på Socialhögskolan är intresserade av för aktiviteter 

och genomföra dessa så långt det går 

 

Campus Helsingborg 

En fortgående fråga som funnits med sedan verksamheten grundades 2012 är hur 

inkluderingen, representationen samt utbildningsbevakningen för studenterna i 

Helsingborg ska utformas.  Problemen med att hitta en lösning på denna fråga har varit 

fortgående, men styrelsen tror på utformandet av ett separat styre som den bästa 

lösningen på lång sikt för Helsingborgsstudenterna. Socionomsektionen har under 

verksamhetsåret 2018/2019 därför ökat kontakten med Samhällsvetarkårens 

Helsingborgsutskott (Agora) för att se på vilket stöd de kan erbjuda i arbetet. Sektionen 

har även arbetat för att få insyn i vad Helsingborgsstudenterna själva skulle vilja se i sitt 

studentliv.  

  

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Fortsätta ha en kontinuerlig kontakt och ett gott samarbete med Agora  

• Ha som långsiktigt mål att skapa ett Helsingborgsutskott 

• Delmål för att uppnå detta är att börja med en sak i taget (till exempel novischeri 

eller utbildningsbevakning) och ta kontakt med de studenter i Helsingborg som 

är intresserade av att vara mer engagerade 

• För att både Lund och Helsingborg ska vara inkluderade i sektionen är det viktigt 

att marknadsföring och aktiviteter riktar sig till båda orterna. 

• Skapa fler aktiviteter på plats i Helsingborg 

  

Samhällsvetarkåren 

Samhällsvetarkåren har stadgeenlig skyldighet att vara Socionomsektionen behjälplig i 

organisatoriska frågor. Samtidigt har Samhällsvetarkåren förväntningar på vad 

Socionomsektionen ska leva upp till för att erhålla de ekonomiska bidrag som kort nämns 

senare.  Inom Samhällsvetarkåren finns mycket erfarenhet samlad och sektionen kan få 

mycket hjälp från dem gällande olika frågor i sektionen samt ökad gemenskap och 

kunskap från flertalet olika utbildningar och aktiviteter de anordnar. Samarbetet under 

det gångna året har varit ganska tätt där vi mejlat om frågor och samarbete och fått snabbt 

och positivt gensvar samt praktisk hjälp på en del aktiviteter.   

 

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Fortsätta stärka samarbetet och kommunikationen med Samhällsvetarkåren. 

• Bjuda in Samhällsvetarkårens styrelse till de större aktiviteter vi anordnar. 
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• Uppmuntra våra medlemmar att gå på aktiviteter Samhällsvetarkåren anordnar 

• Uppmuntra våra förtroendevalda medlemmar att gå på de utbildningar och 

aktiviteter Samhällsvetarkåren anordnar 

• Ta hjälp av Samhällsvetarkåren vid behov, till exempel när vi anordnar 

aktiviteter 

• Särskilt arbeta för att skapa rutiner som möjliggör att Socionomsektionen kan leva 

upp till Samhällsvetarkårens definition av en sektion för att således erhålla 

ekonomiskt sektionsstöd 

  

Utbildningsbevakning 

Sektionens viktigaste ansvarsområde är att bevaka utbildningen vid Socialhögskolan. 

Sektionen ansvarar och arbetar för att kvalitetssäkra utbildningen och verka för att de 

studerandes intressen tillvaratas. Terminsombuden är en struktur som sedan tidigare har 

inneburit att två studerande per termin och ort väljs att fungera som klassens ögon och 

öron för att tillvarata medstuderandes åsikter och synpunkter på utbildningen samt dess 

kursinnehåll. Terminsombuden har sedan fört vidare informationen till studierådet som 

leds av den utskottsansvarige för utbildningsutskottet som sker några gånger per termin. 

Detta för att åsikterna och synpunkterna om utbildningen skall komma underifrån – det 

vill säga från studenterna själva. Det har varit svårt att locka studenter att vara 

terminsombud, därför har vi arbetat med att ta fram incitament för att vilja bli det. Förslag 

som sittningar, grillningar och andra aktiviteter har kommit upp samt utdelning av 

diplom som kan vara användbart på ens cv. Sektionen har haft samma problem med att 

tillsätta studentrepresentanter och ska använda samma incitament för att locka dem samt 

gå ut i klasserna och prata om dessa förtroendeposter. 

 

Valet av studentrepresentanter har tidigare gjorts via Samhällsvetarkåren, men är ett 

ansvar som bör gå över till Socionomsektionen. Studentrepresentanterna sitter med i 

olika grupper som institutionen har samt medverkar på studierådet med 

terminsombuden som leds av ansvarig för utbildningsutskottet. Studentrepresentanterna 

representerar alltså studenterna i Socialhögskolans beslutande och beredande organ. 

Studierådet kan verka som remissinstans i frågor som rör utbildningen.   

 

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Arbeta för att kontinuerligt rekrytera studentrepresentanter vid Socialhögskolan. 

• Arbeta för att utbildningsutskottet fortsätter att på ett strukturerat sätt arbeta 

med utbildningsbevakning såsom att rekrytera terminsombud och kalla till 

studieråd 

• Arbeta för att institutionen, rutinmässigt, vänder sig till studierådet vid tillfällen 

de eftersöker studentinflytande.  

• Undersöka rutinerna för hur val av studentrepresentanter tillsätts via 

Socionomsektionen och se om det behöver fastställas nya   
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Ekonomi 

Ett stående bekymmer för sektionen är dess begränsade ekonomi som även sätter 

ramarna för hur väl verksamheten kan bedrivas. Vår största finansiering består av de 

bidrag vi erhåller från Samhällsvetarkåren som baseras på antal HÅS. Hur detta 

sektionsstöd och dess utformning kommer att se ut i framtiden är idag oklart eftersom 

det är något Samhällsvetarkåren för närvarande ser över. Eftersom den nya 

beräkningsmodellen kan resultera i att sektionsstödet blir lägre är det viktigt att 

sektionen samarbetar med externa sponsorer. Under vårterminen 2019 har sektionen 

lyckats få igång ett samarbete med fackförbunden SSR och Vision. Avtalen har när detta 

skrivs dock inte skrivits på än. Samarbetet kommer gynna oss på flera sätt, bland annat 

ekonomiskt. Detta är dock ett nytt sätt att arbeta på för sektionen och vidare arbete krävs 

för att kunna äska mer resurser från såväl de redan nämnda sponsorerna, men även 

institutionen och andra aktörer samt upprätthålla god och tät kontakt med sponsorerna 

och följa avtalen.  

 

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens socionomsektion… 

 

• Samarbeta med facken och följa avtalen 

• Använda de resurser facken erbjuder såsom ekonomiskt stöd och 

styrelseutbildning  

• Arbeta för att institutionen ska sponsra event som tillgodoser studenterna med 
kunskaper som utbildningen saknar (e.g externa föreläsare, workshops osv) 

• Fortsätta arbeta med att söka mer ekonomiskt stöd genom exempelvis 
studiecirklar  
  

Övrigt 
Halvtidssittning är ett event som florerat på socialhögskolan i Lund under ett antal år och 
under senaste terminen även legat på sektionens ansvar att anordna. Dessvärre tycks 
detta endast ha kommunicerats med studenterna i Lund varav Helsingborgsstudenterna 
varit exkluderade. Därför togs, även samma termin, beslutet att eventet inte längre ska 
anordnas av sektionen utan istället, i mån av intresse, arrangeras av klasserna själva. Ett 
annat event som varit uppe för diskussion är även examensceremonin som i stunden 
hanteras av både Socialhögskolan samt Socionomsektionen. Det är även en stor utgift för 
verksamheten vilket kan vara värt att se över. Utöver detta har vi tackat ja till att hjälpa 
till på framtidsmässan där vi bland annat kommer att stå tillsammans med andra 
sektioner och programföreningar vid en monter samt marknadsföra på olika sätt innan.  

Under verksamhetsåret 2019/2020 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion… 

• Arbeta för att upplysa termin fyra i såväl Lund som Helsingborg om fenomenet 
halvtidssittning och eventuellt bidra med hjälp och råd hur man går tillväga för 
att anordna en sittning.  

• Fortsätta se över avtalet gällande examensceremonin och eventuellt arbeta fram 
ett nytt 

• Vara med på Framtidsmässan samt marknadsföra enligt avtal 
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Budgetförslag verksamhetsår HT 2019/ VT2020 

Rekommendation BAS Förklaring

Inkomster 50700

Sektionsstöd 50700

Sektionsstöd 50700 Sektionsstöd från Samhällsvetarkåren. Beräknat på 1020 HÅS.

Fasta kostnader -2500

1. Bankkonto -900

Konto med kontokort -900 6570 Avser avgifter för kort och konto hos Sparbanken

2. Bokföringstjänst -1200

Visma -1200 5420 Avser kostnader för bokföringstjänsten Visma eEconomics

Revisorsarvode

3. Hemsida -400

Domänkostnad -400 6230 Avser kostnad för webbdomän för www.socionomsektionen.se

Övriga bankkostnader -450

1. Swish -450

Swishkostnad -450 6570 Avser avgifter för Swish-inbetalningar. Beräknat på 300 á 1,50 kr

1. Styrelsen -10800

1. Fika -5000

Styrelsemöten -3000 6476

Övrigt -2000 Avser fika på t.ex stormöten och sektionsaktiviteter

2. Kontorsmaterial -500

Kontorsmaterial -500 6110 T.ex. pärmar, tidskriftssamlare, papper etc.

3. Resor -1500

Resor i uppdraget -750 5800 Ersättningar för resor till HBG i styrelseärende, laddas på Jojokort

Ersättning resor till möten -750 5800 Styrelsemedlemmar som reser från annan studieort 

4. Representation -4500

Kick-off -1500 7630 Avser uppstartsmöte för styrelsen

Avtackning för aktiva -3000 Avser t.ex. event eller aktiviteter för aktiva i sektionen

5. Marknadsföring -3300

Marknadsföring -6000 Avser t.ex. profilprodukter, trycksaker etc.

Intäkter 700 3011 Avser försäljning av tygpåsar beräknat på 20 st á 35 kr

2000 3010 Avser försäljning av tröjor beräknat på 10 st á 200 kr

6. Bidrag 2000

Bidrag från studieförbund 2000 Avser bidrag eller kostnadsersättningar som kan sökas i samband

med studiecirklar hos studieförbund

7. Sponsring 2000

Sponsring 2000 Sponsring för samarbete med fackförbun, kåren, institutionen m.fl.
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 2. Sociala utskottet -6000

1. Examensmingel -5200

Arvode spelmän -4000 6890 Tidigare har LUST-spel anställts

Pizza till jobbare -1200 4014 Avser pizza till jobbare som hjälper till vid examensminglet

2. Sittningar 500

-28000 4891 Avser utgifter för förköp

30000 3691 Avser intäkter för förköp

-1200 5460 Avser material till sittningar som t.ex. pynt

-300 6570 Kostnad för swish-inbetalningar

3. World Social Work Day -1300

Övrigt -1300 Avser t.ex. gåvor till föreläsare, materialinköp

3. Idrottsutskottet -4500

1. Quidditch -1000

Utgifter för sittning -9000 4891

Intäkter för sittning 9000 3691

Material -1000

2. Slaget om Sambucklan -1000

Anmälningsavgift -1000 6999

3. Aktiviteter -2500

Aktiviteter -2000 Avser övriga avgifter som utskottet arrangerar

Frukt till tävlande -500

4. Novischutskottet -4000

Novisch-avgift 4300

Nvisch-avgiftger 9800 Avgift för att delta i novischeriet. Beräknat på 140 novischer.

Serviceavgifter -5500 Avser avgifter hos SimpleSignup som används som plattform för 

anmälan till novischeriet

2. Sittningar och förköp 0

Utgifter för sittningar och förköp -94000 4892 Utgifterna ska gå jämnt ut med intäkterna men kommer 

Inbetalningar från faddrar 38000 3015 variera beroende på antalet deltagare

Inbetalningar från novischer 56000 3016

3. Aktiviteter -10300

Snacks -3000 4014 Avser snacks till fester och aktiviteter

Förbrukningsmaterial -4000 5460 T.ex. ansiktsfärg, plastmuggar och pynt

Avtackning faddrar -1000

Lokalhyra -2300 Avser hyra av t.ex. gympasal eller pub för novisch-aktiviteter

4. Sponsring 2000

Sponsring 2000 Sponsring för samarbete med fackförbund eller liknande

5. Utbildningsutskottet -9000

1. Fika -5000

Fika -5000 6477 Avser fika vid möten med terminsombud

2. Resor -4000

Resor -2000 5811 Avser resersättningar för terminsombud vid möten

Resor i uppdraget -2000 Ersättningar för resor till HGB av utskottsansvarig i samband

med utbildningsbevakning
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 6. Kreativa utskottet -1500

1. Verksamhet -3500

Verksamhet -3000 Avser utskottets verksamhet t.ex. marknadsföring

Fika -500 Avser fika vid möten inom utskottet

2. Sponsring 2000

Sponsring 2000 Sponsring för samarbetemed fackförbund eller liknande

7. Helsingborgsutskottet -3000

1. Novischperiod -2000

Novischperiod -2000 Avser kostnader för aktiviteter under novischperioden

2. Särskilda satsningar -3000

Särskilda satsningar -2000 Avser kostnader för aktiviteter på Campus Helsingborg

Fika -700 Avser fika vid möten inom utskottet

Marknadsföring -300

3. Bidrag 2000

Bidrag från studieförbund 2000 Avser bidrag eller kostnadsersättningar som kan sökas i samband

med studiecirklar hos studieförbund

8. Jämlikutskottet -5000

1. Gästföreläsare -4000

Gästförläsare -4000 Avser t.ex. arvoden, resor och gåvor till föreläsaren.

2. Workshops -2000

Workshops -2000

3.Fika -1000

Fika -1000 Avser fika vid möten inom utskottet

4. Sponsring 2000

Sponsring 2000 Sponsring för samarbete med fackförbund, institutionen m. fl.

9. Arbetsmarknadsutskottet -3000

1. Verksamhet -6000

Verksamhet -5000 Avser t.ex.resor, gåvor till föreläsare samt utskottets projekt

Fika -1000 Avser fika vid möten inom utskottet

2. SAMarbete -1000

SAMarbete -1000 Avser aktivitet i samband med SAMarbete

3. Sponsring 4000

Sponsring 4000 Sponsring för samarbete med fackförbund och liknande

Totalt 950 950

Intäkter 50700 50700

Utgifter -49750 -49750
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Terminsresumé våren 2019 
 
Den här terminen har Socionomsektionens styrelse varit aktiv på flera olika sätt. När 
terminen är slut kommer styrelsen ha haft cirka nio möten inräknat stormötet. 
Däremellan har också olika arbetsgrupper inom styrelsen haft egna möten där de 
planerat och diskuterat. Nedan kommer ett gäng exempel på fler saker som skett! 
 
Novischperioden var lika rolig som alltid och från och med den här terminen fick 
studenter från alla terminer vara faddrar (utom termin 1 förstås). En novischbibel har 
också påbörjats! 
 
Utbildningsutskottet har kämpat på! Vi har försökt inkludera Helsingborg mer genom att 
hålla vartannat studieråd där samt åka dit fysiskt för att informera termin 1 om 
sektionen och terminsombud.  
 
Arbetsmarknadsutskottet har skapat och skapar filmer om några olika sätt en socionom 
kan jobba på. Dessa hittar du/kommer hitta på vår insta och fb! Utöver det har vi bland 
annat arrangerat ett case tillsammans med SPIL, Malmö stad och Samhällsvetarkåren.  
 
Det sociala utskottet har arrangerat den terminsenliga socionomsittningen som i år var 
“under ytan”. Sjukt härlig stämning skapade alla sopor tillsammans! Det sociala utskottet 
kommer också arrangera examensminglet. De snygga affischerna och bilderna som 
peppat inför dessa och andra aktiviteter har det kreativa utskottet gjort! Det kreativa 
utskottet har jobbat mycket med vår synlighet och även återskapat vår hemsida som 
blev hackad.  
 
I övrigt har styrelsen hjälpt till att genomföra world social work day, ökat samarbetet 
med Agora, roat oss med att städa microsarna i köket och börjat samarbeta med facken 
SSR och Vision för att öka våra möjligheter att skapa aktiviteter för er studenter!  
 
Som styrelsemedlemmar har vi fått äran att få förtur till Samhällsvetarbalen där vi roade 
oss kungligt, en sittning med kåren, afterworks, en kickoff och förhoppningsvis en 
avtackning också! Coming up är också klädbytardagen i kombination med en föreläsning 
som blivit något av en tradition samt en avtackningsaktivitet/kickoff för gamla och nya 
terminsombud och studentreppar!  
 

STORT TACK FÖR DEN HÄR TERMINEN! 
 

/Socionomsektionens Styrelse VT19 
 

 


