ST inom Migrationsverket

2020-03

Sektion Stockholm

Protokoll - Kick off med ny styrelse
Datum:

2020-03-06, kl. 09,00 – ca. 16,30, med uppehåll för lunch

Plats:

Sammanträdesrum Zeynab Bayzeydi, pl. 9, Grand Central, Sundbyberg

Närvarande:
Markus Johansson, Diego Malagón, Lovisa Alfredsson, Yasemin Camlibel, Yvonne
Öhrling, Jotiar Maronsi, Sofia Raptidou, Linda Ivung, Maria Moussa, Sebastian Cavegård,
Torgny Duräng, Henrik von Eichwald.
Frånvarande:
Sara Karlberg som anmält frånvaro samt Edgar Triana Silva som inte anmält frånvaro.
§ 1 Mötets öppnande
Linda Ivung hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 2 Presentation
Alla närvarande styrelseledamöter presenterar sig samt berättar om de frågor man
brinner för och vilka förväntningar man har på året.
§ 3 Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Linda Ivung redogör för vad det innebär att vara med i styrelsen och tidigare
styrelseledamöter delar kort med sig av sina erfarenheter.
§ 4 Hur jobbar vi?
Linda Ivung redogör för det löpande styrelsearbetet.
-Tystnadsplikt behandlas
§ 5 Uppgiftsfördelning
Styrelsen beslutar om följande uppgiftsfördelning:
Värvningsansvariga – till huvudansvarig väljs Maria Moussa. Till
värvningsansvariga för regionens orter väljs Sofia Raptidou och Maria Moussa för
Sundbyberg, Jotiar Maronsi för Märsta, Sebastian Cavegård för Arlanda och Markus
Johansson för Visby.
Sekreterare – till sekreterare väljs Henrik von Eichwald.
Kassör – till kassör väljs Yvonne Öhrling.
Registeransvarig – till registeransvarig väljs Diego Malagón.
Webbansvarig – styrelsen beslutar om att inte tillsätta uppdraget då avdelningen
tidigare beslutat att avdelningens webbansvariga publicerar allt på STs webbplats.
Jämställdhet- och mångfald – till ansvarig för jämställdhet- och mångfaldsfrågor
väljs Sara Karlberg.
AO-ansvarig – till huvudansvarig för AO-arbetet väljs Sara Karlberg, samt till stöd
för huvudansvarig väljs Yasemin Camlibel i egenskap av studieorganisatör.
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Styrelsen beslutar om följande preliminära fördelning för inkallande av ersättare till
sektionsstyrelsemötena.
Styrelsemöte utsatt till 2020-04-17, Jotiar Maronsi
Styrelsemöte utsatt till 2020-05-15, Sebastian Cavegård
Styrelsemöte utsatt till 2020-06-12, Lovisa Alfredsson
Styrelsemöte för augusti (datum ej fastslaget), Markus Johansson
Styrelsemöte för september (datum ej fastslaget), alla ersättare
Styrelsemöte för oktober (datum ej fastslaget), Jotiar Maronsi
Styrelsemöte för november (datum ej fastslaget), Sebastian Cavegård
Styrelsemöte för december (datum ej fastslaget), Lovisa Alfredsson
Linda Ivung går igenom
-Uppgiftsfördelning i övrigt
§ 6 Aktuella dokument
Linda Ivung går igenom aktuella dokument.
§ 7 Spelreglerna, ekonomihjul, hemsida, vikten av enhetliga dokument
Linda Ivung går igenom spelregler för styrelsearbetet, ekonomihjul, hemsida, policy
och utformning av enhetliga dokument, samt därtill följande:
-Strategi för 2020 behandlas.
-Plan för AO-möten samt plan för fika med facket. Värvningsansvariga får till
uppdrag att titta på dessa frågor samt komma med förslag till nästa möte.
-Styrelsen för en diskussion om kommande organisationsförändringar, prioriterade
frågor och hur man ska arbeta med dessa.
 Linda Ivung och Torgny Duräng redogör för läget i omställningsprocessen.
 Ny regionsindelning på myndigheten – styrelsen diskuterar läget i denna
fråga och vad detta innebär för ST Migrationsverkets framtida organisation.
 Coronavirusspridning och åtgärder med anledning av detta diskuteras.
§ 8 Avslutning
Linda Ivung avslutar dagens möte varvid deltagarna i dagens möte reflekterar över
intrycken från dagen.

Linda Ivung
Ordförande

Henrik von Eichwald
Sekreterare
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