Protokoll från styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
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Tid: 17:15

Frånvarande
Clara Hellquist
Stella Edlund Jansson
Ajla Jakupovic

1. Mötets öppnande
Ordförande Louise Missirliu Hakelius förklarar mötet öppnat.
2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer
Styrelsen beslutar att
- Välja Louise Missirliu Hakelius till mötesordförande
- Välja Annie Johansson till mötessekreterare
- Välja Jarl Jeding till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 23 augusti, 8 dagar innan mötet.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna kallelsen
c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

-

Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Det går bra för ordförande, invigningen är igång vilket är kul.
b) Medlemsregistret (Sekreterare)
Endast Ordförande och Sekreterare ska enligt stadgarna ha tillgång till medlemsregistret,
tidigare har dock även andra utskott haft tillgång till registret. Alla personer ska nu vara
raderade men utskotten uppmanas kolla sin Drive. Alla som satt med på inskrivningen ska
dessutom radera inskrivningsdokumentet. Generalerna kommer däremot ha fortsatt tillgång
till detta fram till invigningens slut.
c) Kommunikation
Viktigt med kommunikation inom och mellan utskotten, alla utskott kör en lägesrapport. Hur
vill vi kommunicera? Vem ansvarar för vilken mail? osv
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Det går bra för vice ordförande. Agnes planerar samvetardagen för fullt.
- Sponsorer behöver veta ungefär hur många som kommer. I invigningen är det just nu
77 reccar och 56 faddrar, då sällan exakt alla dyker upp till evenemang kan Agnes nog
räkna med ca 90 personer.
- Plan för samvetardagen. I år har upplägget för samvetardagen ändrats i form av en
stadskamp istället för en runda på Ekonomikum. Reccarna börjar i ekoparken ca
klockan 17.15, därefter får de olika instruktioner om var de ska gå för att träffa de
övriga utskotten. De flesta utskott ska i sin tur hålla en lek och SSR bjuder på mat.
5. Ekonomi
a) Lägesrapport
Det rullar på bra, däremot finns det ännu frågetecken om Orbi. När kommer pengarna in
därifrån? Månadsvis eller efter ett evenemang? Vore en fördel att pengarna från biljetter
kommer in innan olika räkningar ska betalas. Linn ska kolla med vår kontaktperson på Orbi
och ett möte kan komma att hållas där övriga utskott är välkomna att delta.
6. PR
a) Lägesrapport
PR har uppdaterat hemsidan och pratat med Uppsala Studentkårer. PR undrar dock hur de ska
tänka när Studentkåren vill att föreningen lägger upp något på sociala medier. Ordförande
tycker att PR får bestämma själva och lägga upp sådant de tycker är relevant.
b) Fotografering
Jarl undrar hur det funkar när flera använder Samvetarnas gemensamma kamera. Vem har
rättigheterna till bilderna och hur funkar det med GDPR? Registret med gamla bilder är idag
stort, måste dessa bilder raderas? Ordförande kollar upp reglerna.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport
Det går bra för Näringsliv.
- SSR vill ha en faktura för maten till samvetardagen. Emma kollar upp om
falafelstället kan göra en faktura till henne som sedan kan skickas vidare till SSR.
- Academic Work har en foodtruck som kommer förbi ekoparken den 21 september och
delar ut hamburgare. Academic Work fixar material som PR sedan lägger upp. Kan
marknadsföras som en del av förfesten innan invigningsgasquen.
- Leva kommer till invigningens Megahäng
8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
Utbildningsutskottet har satt upp affischer på eko och gamla torget om förbundsdebatten den
5 september. Några i styrelsen tar på sig att sitta vid ingången till hörsalen och kollar
anmälningar. Utskottet har även bjudit in studentradion och P4 Uppland till debatten.
- Samvetarpodden. Utbildning och PR ansvarar för detta, kanske något att starta igång
igen framöver.
- Samvetarnas Tiktok. PR har tillgång till kontot, men det saknas engagemang. Vice
ordförande och utbildning kan tänka sig starta igång denna.
- Samvetarnas Twitter. Är idag också inaktiv men om engagemang finns kan denna
startas upp.
Styrelsen ska granska det som läggs upp på föreningens sociala medier.
b) Mentorskap
Martina har pratat i klassrummet på den samhällsvetenskapliga grundkursen, dock önskas
ännu ett par fler mentorer. Martina har också skickat in en ansökan om bidrag från samsek. 8
september är första mötet.
9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
Det går bra. En pubrunda är satt till kort efter invigningen och DestinationX är bestämd till
slutet av oktober. Eventuellt blir det en slabb för de som missar DestinationX och i december
väntas en julgasque. Aktivitet söker också personer till olika projektgrupper. Det kan handla
om dekorationer inför sittningar, quiz och hjälp med DestinationX.
b) Sånganförare
Erik har inte så mycket att gå på eftersom posten är helt ny. Det behövs en mailadress och
gamla dokument med vad som brukar sjungas på sittningar hade uppskattats. Ordförande
skriver just nu på med en traditionslista. En del av Eriks arbete kan komma att handla om att
ha nära kontakt med olika projektgrupper. Eventuellt kan styrelsen tillsammans också göra en
video att lägga upp inför sittningar.

10. Idrott
a) Lägesrapport
Det rullar på bra. Instagramen Samvetstraning ska fortsatt vara aktiv nu efter
sommaruppehållet. Innebandyn börjar igen på söndag. Löpning och yoga/bodybalance
kommer också starta igång löpande.
- Vem betalar hallen för lekarna under insparken? Idrott betalar denna gång.
- Yogan kanske kan vara öppen för alla? Boka rum på eko till en början men kanske
boka nationssalar om intresset är stort. Till en början håller Didi i passen. Om
SAIF-anmälan går igenom kanske kostnaderna för detta täcks via bidrag, annars kan
det bli som på innebandyn att varje person köper ett terminskort.
b) SAIF-anmälan
Firmatecknare behöver skriva under ansökan. Därefter bör det gå ganska fort att bli
accepterad som medlem.
11. Generaler
a) Lägesrapport
Det går bra och evenmangen hitills har gått bra. Det är lite färre reccar än planerat, 77 istället
för 95 som var max. Kanske var det lite för optimistiskt tänkt med tanke på att inga planerare
börjar på hösten. 14 faddrar har också hoppat av sedan anmälan vilket gör att sittningen
kommer bli för 160 personer istället för 180. Göteborgs ska godkänna ett nytt avtal.
b) Invigningens budget
Färre reccar gör att budgeten ligger lite under just nu, dock kommer dessa kostnader troligtvis
tas igen med lägre matkostnader på fulsittningen.
12. Nästa möte
a) Torsdag den 15 september, kl 17.15 i Enequistrummet.
13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Annie Johansson
Justerat av Jarl Jeding den 1/9-2022

