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Organisation
Under verksamhetsåret 2019/2020 har följande personer varit förtroendevalda för
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala:
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Fatima Behi, vice ordförande utbildningsutskottet HT19
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Fanny Gunnarsson, mentorskapsansvarig
Anastasija Poprjaduhha, ordförande näringslivsutskottet
Emma Andersson, vice ordförande näringslivsutskottet
Benjamin Samuelsson, ordförande aktivitetsutskottet
Maja Rudin, vice ordförande aktivitetsutskottet
Maja Lundquist, idrottsansvarig
Sebastian Runbom, idrottsansvarig
Malin Kristoffersson, general
Julia Emanuelsson, general
Kristoffer Lundgren Thånell, general VT20
Jakob Sundin, ordförande PR-utskottet HT19
Claudia Kynman, vice ordförande PR-utskottet HT19, ordförande VT20
Johan Persson, vice ordförande PR-utskottet VT20
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Laura Aslami, fotograf
Övriga poster:
Ebba Sidh, valberedningen
Markus Johansson, valberedningen
Feliks Sjöblom, valberedningen
Josefine Östman, revisor
Möten:
Styrelsen höll möten på regelbunden basis under höstterminen. På grund av
covid-19 blev vårterminen rejält påverkad vad gäller evenemang och
tillställningar, och likaså smalnade frekvensen av styrelsemöten kraftigt av. Några
enstaka hölls via Zoom. Föreningskollegiet ägde rum den 4 april 2020 via Zoom.
Nya medlemmar:
Under verksamhetsåret har föreningen fått 166 nya medlemmar, fördelat över 74
på höstterminen och 92 på vårterminen. Båda är rekordnoteringar för respektive
termin.

Allmänt
Verksamhetsåret 2019/2020 var verkligen ett med två tydliga sidor. Höstterminen
2019 inleddes med en väldigt lyckad inspark där många i styrelsen, utöver
generalerna, var engagerade som faddrar eller ölfaddrar. På grund av den
anledningen lades styrelsens kickoff till efter avslutad invigning, alltså långt efter
det att styrelsen de facto påbörjat sin verksamhet.
Det fanns vakanta poster att fylla från föreningskollegiet i april 2019, och tidigt
under hösten tillsattes Kristina Bokström som skattmästare, efter intervjuer med
flera sökande. På liknande sätt tillsattes en duo på posten som vice ordförande i
PR-utskottet när en rockad på ordförandeposten blev tvungen att genomföras då
Jakob Sundin lämnade för praktikplats utomlands. Det tillfälligt utökade
utskottet motiverades med att PR hade mycket att ta hand om i och med
lansering av ny hemsida och stundande inspark. Till kommande verksamhetsåret
har utskottet återgått till den normala storleken.
Styrelsen var från början unisont överens om att man skulle utöka arbetet för att
säkerställa att alla evenemang och tillställningar under Samvetarnas flagg
självklart skulle vara fria från sexuella trakasserier och övergrepp samt att alla
samvetare oavsett vad skulle känna sig välkomna. Med de nya policys och
likabehandlingsplaner som tidigare styrelser arbetat fram kunde ett tydligt
ramverk sättas upp och övertramp nu bemötas med konsekvenser på ett klarare
och mer effektivt sätt än tidigare styrelser kunnat göra. Under hösten tog
styrelsen beslut om att utesluta en medlem som efter upprepade övertramp och
åtskilliga varningar inte ändrat beteende. Det har tidigare i föreningens historia
inte skett och ska förhoppningsvis inte behöva ske i framtiden heller.
Även detta år köpte styrelsen in tröjor till styrelsens med föreningens logotyp på
bröstet och texten “Styrelsen HT19/VT20” på ryggen. Dessutom öppnades en
möjlighet upp för medlemmar att själva köpa en tröja med föreningens logotyp
på framsidan, utan någon text på ryggen.
Eftersom sångböckerna börjat ta slut inför kommande invigning har en
projektgrupp bestående av Julia Emanuelsson, Gustav Niläng och Isabel
Duschens Harnisch, tillsammans med praktisk hjälp från näringslivsutskottets
Emma Andersson, börjat byta ut de sånger som tidigare granskning bedömt som
olämpliga och ersätta de med nyskrivna sånger, många inskickade av
medlemmar i föreningen.
Verksamhetsåret har bjudit på återkommande evengemang och även nya
aktiviteter som har haft en bra bredd med något för alla. I kommande avsnitt kan
ni läsa mer om detta, när varje utskott utskott går igenom sitt respektive
verksamhetsår och vad de ansvarat för samt det som tvingats utgå pga covid-19.

Vice ordförande med studieansvar
Samvetardagen HT-19
Samvetardagen är ett evenemang som går av stapeln under invigningen, och
enligt tradition arrangeras dagen av samtliga vice ordförande i föreningens
utskott, under ledning av vice ordförande av föreningen. Dagens primära syfte är
att ge recentiorerna en bättre inblick i vad föreningen sysslar med och hur man
själv kan engagera sig i exempelvis styrelsearbete eller projektgrupper.
Terminens Samvetardag gick av stapeln den 10/9 på Ekonomikum, och
planerades också i samverkan med terminens generaler för att få ett event som
passade så bra som möjligt in i invigningen. Planeringen startade i god tid, redan
i slutet av sommaruppehållet, och samtliga ledamöter bidrog på olika sätt.
Arrangemanget var fullt ut ett lagarbete och samtligas insatser var av mycket
stort värde för det slutgiltiga resultatet.
Årets första Samvetardag hade ett lite annorlunda upplägg än tidigare år, och
syftet med det var att få ett mer framgångsrikt resultat utifrån vad man faktiskt
vill uppnå med dagen. Fokus i år var att låta recentiorerna möta
styrelsemedlemmarna i en mer avslappnad kontext i mindre grupper, dels för att
öka möjligheten att ställa frågor direkt till styrelsen men också för att mer konkret
kunna inspirera och uppmuntra till engagemang. Recentiorerna fick under
kvällen träffa hela styrelsen under en så kallad ”Eko-runda”, där styrelsen delat
upp sig på olika stationer. På detta sätt fick recentiorerna både lära sig hitta till
olika ställen på Ekonomikum, samtidigt som man också fick möjlighet träffa
styrelsen och höra om verksamheten. På varje station ställdes också frågor till
recentiorerna och de kunde därmed samla poäng, och på så vis blev
Samvetardagen också en del av invigningens poängjakt. Under Samvetardagen
fick recentiorerna dessutom lyssna på föreläsningar med Samsek och
Akademikerförbundet SSR, vilka de senare också hade möjlighet att mingla med.
Det bjöds dessutom på falafel, sponsrat av Akademikerförbundet SSR. Efter
dagens slut fanns möjlighet att röra sig vidare mot ett inofficiellt samkväm på
nation.
Samvetardagen VT-20
Vårterminens Samvetardag gick av stapeln den 19/2 och ägde även den rum på
Ekonomikum. Även denna termin startade planeringen i god tid, och utöver stort
engagemang från samtliga vice ordföranden för föreningens utskott skedde ett
nära samarbete med terminens generaler. Precis som terminen innan
anordnades en ”Eko-runda” där styrelsen delat upp sig på olika stationer. En
skillnad från föregående termin var att det, istället för att ställas frågor,
arrangerades lekar där recentiorerna fick möjlighet att samla poäng till
invigningens poängjakt. Likt tidigare termin arrangerades också föreläsningar
med Samsek samt Akademikerförbundet SSR, men denna termin tillkom också
en föreläsning med Studenthälsan samt information från valberedningen. Även

denna termin bjöds recentiorerna på falafel sponsrat av Akademikerförbundet
SSR, samt avslutades med inofficiellt samkväm på nation.
Resultatet av verksamhetsårets Samvetardagar bedöms ha varit mycket lyckat,
och det grundar sig framförallt i det faktum att vi hade rekordstort engagemang i
styrelsevalet inför verksamhetsåret ht20-vt21. Vi har dessutom haft mycket stort
engagemang för våra projektgrupper, och mycket av de engagemanget har
kommit vid Samvetardagen.
Samsek-representation
En av vice ordförandes viktigaste uppgifter under verksamhetsåret har varit
deltagande på möten med Samhällsvetenskapliga Sektionen (Samsek). Under
hela verksamhetsåret har möten infallit var tredje vecka, men när covid-19 slog till
i Sverige gick mötena från att ha skett fysiskt på Ekonomikum alternativt
Kårhuset till att vara på distans via Zoom. Under det gångna året har mycket
fokus legat på diskussion och workshops inom olika studierelaterade frågor på
sektionen. Vi har också röstat igenom ett nytt bidragssystem, där den
huvudsakliga förändringen var att budgetposten för bidragsansökningar
minskade och budgetposten för det fasta bidraget till respektive förening ökade.
Syftet med detta var att uppmuntra till ökad närvaro vid mötena, då 350 kronor
från det fasta bidraget betalades ut för varje möte där föreningen fanns
representerad. Syftet var också att generellt minska bidragsansökningarna till
Samsek, då stora delar av fjolårets sammanträden ägnades åt att diskutera
bidragsansökningar, vilket inte ansågs vara effektivt för sektionens utveckling.
Strut-representation
Även närvaron på Uppsalaekonomernas STRUT-möten har varit en viktig del
under det gångna läsåret. Mötena har gått av stapeln ungefär var fjärde vecka på
Uppsalaekonomernas hus Borgen. När covid-19 slog till mot Sverige gick mötena
dock från att ha skett fysiskt, till att ske på distans via Zoom. Skillnaden med de
här mötena har varit att vice ordförande inte har haft lika mycket att säga till om
utan istället haft en mer passiv roll med syfte att lyssna in. Det gångna året har
Uppsalaekonomerna lagt mycket fokus på deras åsiktsprogram, men det har
också talats om exempelvis hur man kan uppmuntra studenter till att engagera
sig som studentrepresentant. När covid-19 slog till lades mycket fokus på att
bevaka hur studenterna upplever den nya förutsättningarna utifrån att studera
på distans istället för platsbundet. Från Föreningen Samhällsvetarnas perspektiv
har frågan kring vem som bör vara representant hos STRUT nästkommande
verksamhetsår, och vi kom tillsammans fram till att det mest lämpliga är om den
som sitter som representant också sitter som studentrepresentant i
Samhällsvetarprogrammets studieråd.
Övrigt
Under verksamhetsåret har vice ordförande också involverat sig i diverse
aktiviteter och initiativ inom styrelsearbetets ramar. Den 1 februari gick
examensceremonin av stapeln i Universitetsaulan, vilket är ett evenemang

arrangerat av utbildningsutskottet med finansiering av Kulturgeografiska
institutionen. Detta är något som vice ordförande involverades i då
utbildningsutskottet uttryckte en önskan om ytterligare assistans från styrelsen.
Tillsammans skapade vi en minnesvärd ceremoni för alla examenstagare.
Dessutom arbetade vice ordförande, på eget initiativ, med en medlemsenkät i
samarbete med Kulturgeografiska institutionen. I detta arbete deltog dessutom
vice ordförande för utbildningsutskottet. Syftet var att enkäten skulle beröra tre
olika perspektiv av studentlivet; utbildning, studiesocialisering och mående.
Tanken var vidare att enkäten skulle kommuniceras ut till medlemmarna under
april månad i syfte att ge såväl styrelsen som institutionen gedigna underlag för
vidare arbete och eventuella uppslag för förbättringsområden. Då covid-19 slog till
mot Sverige i mitten av mars kom vice ordförande, i samråd med
Kulturgeografiska institutionen, fram till att avvakta med enkäten. Detta då inget
varit sig likt under denna period, varken ur ett studiesocialt eller
utbildningsmässigt perspektiv. Det tog således ett beslut om att överlämna det
underlag som arbetats fram inför att genomföra enkäten till nästkommande vice
ordförande, med en förhoppning om att enkäten ska kunna genomföras under
nästa verksamhetsår.
Vidare var tanken att styrelsen, på initiativ av vice ordförande genom Samsek,
skulle genomgå en utbildning inom krishantering under vårterminen. Även detta
var ett initiativ som fick bordläggas till nästkommande verksamhetsår på grund
av covid-19.

Skattmästare
Trots den väldigt annorlunda våren har vi i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
gjort väldigt många roliga saker. Vi har gjort ett positivt resultat om ändå det
enbart varit lite positivt på drygt 4000 kr. Hur resultatet skulle ha sett ut om alla
de aktiviteter vi hade velat genomföra varit möjligt är dock svårt att säga.
Vi hade bland annat en vårbal planerad, föregående års vårbal hamnar under
detta redovisnings år och var en aktivitet som gick plus ca 1500 kr. Vi har även en
del kostnader från aktiviteter som hamnar under detta års bokföring men där
intäkten hamnade på föregående år vilket gör att aktivitetsutskottet fick ett
negativt resultat på ca 8000 kr. Detta är ingenting som jag ser som ett problem
då de stora aktiviteterna har gått väldigt bra och har varit väldigt bra
budgeterade med tanke på att aktiviteterna ska sträva efter att gå jämt upp i
intäkter och kostnader. Destination X gick plus med ca 1400 kr och julgasquen
gick plus med 127 kr även slabben som hölls med andra föreningar gick plus med
ca 300 kr. Dock gick Åre back med ca 4600 kr.
Vi har haft två stycken invigningar under året som båda har slagit deltagarrekord

vilket har gett oss många nya medlemmar. Bägge invigningarna var bra
budgeterade och sammanlagt gick detta verksamhetsårets invigningar plus ca
1700 kr. Av detta är ca 15 800 kr medlemsavgifter. Vi har också startat ett nytt
samarbete med Hedvig som gett oss extra sponsring till invigningen.
Det är svårt att säga mycket om budgeten för de övriga utskotten eftersom
våren nu blivit väldigt annorlunda och många av utskottets planerade aktiviteter
skulle äga rum nu under våren när vädret är bättre. Därför har många av
utskotten inte använt stora delar av sig budget detta år.
Inför nästa år kommer jag därför presentera två olika budgetar en om läget
fortsätter som det gör idag med stängda nationer och en där läget
förhoppningsvis förändras och vi kommer kunna genomföra våra planerade
event. Vi har som målsättning att kunna genomföra de planerade eventet med
NTF vilket skulle generera en extra inkomst på 30 000 kr. PR kommer få en
utökad budget till nästa år då både redigeringsprogrammen och hemsidan blivit
dyrare efter årsskiftet.

Utbildningsutskottet

Förbundsdebatt
Den 5 september 2019 hölls en förbundsdebatt i hörsal 3 i Ekonomikum där
representanter för politiska ungdomsförbund debatterade om bostadspolitik,
klimat & miljö samt jämställdhet & jämlikhet. Detta var en del av höstens
invigning. Innan debatten började fick alla debattörer och moderatorn tillgång till
en separat sal där de bjöds på kaffe och fika, och de gick igenom körschemat.
Representanterna var: Benjamin Dousa som är förbundsordförande M
 UF, Aida
Badeli som är förbundsordförande Grön ungdom, Martin Hallander som är
förbundsordförande KDU, Henrik Malmrot som är förbundsordförande Ung
vänster, Romina Pourmokhtari som är förbundsordförande LUF, Tove Wiberg
som är förbundsledamot Ungsvenskarna, Ida Alterå som är förbundsordförande
CUF och Nils Dahlgren som är distriktsordförande för S
 SU Uppland. Moderator
var Stig-Björn Ljunggren.
Detta event var väldigt uppskattat och det var många åskådare, uppskattningsvis
150 personer. Den första 1,5 h debatterades förbestämda frågor som
representanterna fått två veckor tidigare och den sista halvtimmen fick publiken
möjlighet att ställa egna frågor som de under debattens gång skickat in via ett
anonymt formulär. Efter debatten tackades alla som deltagit med blommor.
Pluggstuga

En pluggstuga hölls 4 december med jultema och var otroligt uppskattad av alla
deltagande. Under en pluggstuga är tanken att föreningens medlemmar kan ses
över en fika och i gott sällskap plugga tillsammans. Ännu en pluggstuga
planerades att hållas till påsk men detta event blev också inställt på grund av
COVID-19.
Examensceremoni i Universitetshuset
Den 1 februari 2020 anordnades en examensceremoni i Aulan i Universitetshuset.
På plats framfördes sång och tal hölls av Föreningens vice ordförande Isabelle
Norén samt studierektor Peeter Maandi. Familj och vänner till de berörda var på
plats. Inbjudan var öppen för alla våra medlemmar. Laura Aslami var fotograf
under ceremonin.
Projektgrupp: Isabel Duchens Harnisch, Fatima Behi, Emma Pettersson och Lisa
Palm.

Studietekniksföreläsning
Kristina Asker från Språkverkstaden hade två separata föreläsningar om
studieteknik den 30 september och den 12 februari 2020. Kristina gav goda tips
och råd om hur man studerar effektivt och får en fungerande struktur i vardagen.
Föreläsningarna var mycket uppskattade av alla som deltog. Kristina tackades
med en bukett vid båda föreläsningarnas slut.
Klimatvecka
Tillsammans med Aktivitetsutskottet och de Miljöansvariga planerades under
vecka 12 i mars 2020 hållas en klimatvecka, men detta blev inställt på grund av
COVID-19. Planen var att under veckan ha tre event och två inlägg på sociala
medier som uppmärksammade klimatet.
Det första eventet, som hann bli av, var en dokumentärkväll måndagen den 16
mars där vi tittade på dokumentären “2040 - Framtidsfilmen” som handlar om
filmaren Damon Gameau som drivs av en oro för vilken värld hans fyraåriga
dotter ska växa upp i. Filmen visades i hörsal 1 på ekonomikum och det bjöds på
vegansk fika. När detta event tog plats hade restriktionerna till corona precis
implementerats i Sverige, därav kom inte mycket människor men vi tror att
under normala omständigheter hade flera deltagit.

Det andra e
 ventet, som ställdes in, skulle ha varit en föreläsningskväll den 18
mars där Anna Ljungström skulle ha föreläst. Anna Ljungström är skribent och
redaktör på Supermiljöbloggen, Sveriges största miljöblogg med 300 000 läsare
om året. 2015 tilldelades Supermiljöbloggen WWF:s utmärkelse "Årets
miljöhjälte." I rollen som redaktör har Anna under flera års tid bevakat miljöfrågor
och opinionsbildat för bättre klimatpolitik. Anna har studerat
samhällsplanerarprogrammet på Uppsala universitet och gör just nu praktik på
Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm. Vi tror denna föreläsning skulle
ha varit väldigt lärorik och intressant, och hoppas på att den under andra
omständigheter kan bli av.
Det tredje e
 ventet skulle ha varit en klädbytardag fredagen den 20 mars. Planen
var att människor skulle ha möjlighet att lämna kläder under veckans gång, och
för varje plagg få en biljett som man på fredagen kunde byta mot ett annat
klädesplagg. Syftet var att uppmuntra ett hållbart sätt att få nya kläder.
Under tisdagen och torsdagen, när inga event var planerade, lade vi med hjälp av
PR-gruppen ut inlägg där vi uppmärksammade miljön. Det första inlägget
uppmärksammade matsvinn och det andra om nyproducerade kläders
klimatpåverkan.

Föreläsning med Lovette Jallow
Tillsammans med Feministiska Samhällsstudenter Uppsala (FemSam) planerades
en föreläsning med aktivisten Lovette Jallow 20 april 2020. Denna föreläsning
beräknades fylla hörsal 3 på Ekonomikum som tar 274 personer. Tyvärr fick detta
ställas in på grund av COVID-19. Men efter överrenskommelse med Lovette
bestämdes att en föreläsning ska bokas in under HT20 alternativt första delen av
kvartalet 2021.
Projektgrupp: Isabel Duchens Harnisch, Emma Pettersson, Jonna Henricson,
Nelly Sundin och Elin Engström.
Alumnikväll
I slutet av maj 2020 planerades det att anordnas en alumnikväll på en
nationspub. Idén var att bjuda in färdigexaminerade samhällsvetare och
samhällsplanerare och föreningens medlemmar skulle få chansen att ställa frågor

och få inspiration till fortsatta studier och framtida karriärsval. Tyvärr blev även
detta inställt på grund av COVID-19.

Mentorskap

Fika
Under höstterminen 2019 söktes fikabidrag från Samhällsvetenskapliga sektionen
för sammanlagt 1000 kr varav allt blev beviljat. Av dessa 1000kr användes 622 kr
och resterande summa på 378 kr skickades tillbaka vid terminens slut. Under
vårterminen 2020 söktes en klumpsumma på 2000kr som var tänkt att användas
för både mentorskapsträffar för samhällsvetare och samhällsplanerare. Denna
summa fick avslag. För samhällsvetarna genomfördes en mentorskapsträff under
vårterminen där fika för 162 kr las ut. Denna summa bekostade Föreningen
Samhällsvetarna själva.
Mentorskap för samhällsvetare
Studenter på Samhällsvetarprogrammet har under deras första termin fått
möjlighet att gå på regelbundna mentorskapsträffar. Träffarna har skett ungefär
varannan vecka och har gett studenterna möjlighet att ställa frågor över kursen
och diskutera oklarheter med oss mentorer. Detta har främst gjorts utifrån
studenternas egna intressen och önskemål om upplägg på träffarna. Under
höstterminen genomfördes fyra stycken mentorskapsträffar med ungefär 25
studenter och 4 mentorer vilket är en tydlig förbättring på närvaron jämfört med
tidigare år.
Under höstterminen genomfördes endast en mentorskapsträff. Detta på grund
av de rådande omständigheterna med covid19-pandemin. Mentorskapsansökan
höjdes också under denna termin från 4 mentorer till 9 stycken,.
Mentorskap för samhällsplanerare
De nya studenterna på Samhällsplaneringsprogrammet har under vårterminen
2020 haft möjlighet att gå på mentorskapsträffar, handledda av utbildade
SI-mentorer. Mentorernas SI-utbildning bestod av en heldag med workshops i
början av terminen och ett uppföljningsseminarium efter delkurs 1.
Under delkurs 1 arrangerades tre möten med tre olika fokus, statskunskap,
kulturgeografi och sociologi. På träffarna deltog ca 10 studenter (plus 7 mentorer)
vilken är en försämrad närvaro jämfört med våren innan.
Under delkurs 2 har all undervisning varit på distans på grund av rådande
pandemi covid-19 och det har därför inte förekommit några mentorskapsträffar.

Näringslivsutskottet
Samarbetspartners
- Fortsatt samarbete med SSR där årsbidraget är 6000 kr
- MedTryck förser föreningen med trycksaker som tröjor, påsar, mm. Inget
uttalat samarbete men de ger oss prisgaranti om vi visar upp billigare
offerter från andra leverantörer.
Aktiviteter
Lunchföreläsning med SSR - vad gör en samhällsvetare/samhällsplanerare?
Den 9 mars anordnades en lunchföreläsning tillsammans med SSR. En
representant från SSR föreläste om vad en samhällsvetare och en
samhällsplanerare egentligen gör samt om olika karriärmöjligheter. Både den
SSR-sponsrade lunchen samt föreläsningen i stort verkade väldigt uppskattad
och drygt 90 personer deltog.
Samshoppen
Näringslivsutskottet lanserade tillsammans med PR-utskottet den nya
Samshoppen under invigningens sista vecka där alla medlemmar kunde beställa
tröjor, tygpåsar, frackband m.m.
Allt beställdes från Medtryck och levereras nu till alla som har beställt.
Planerade aktiviteter
Med anledning av covid-19 blev samtliga evenemang planerade för våren 2020
inställda. Nedan följer några av de planerade aktiviteterna:
- CareerDay - planerad den 15 april men har skjutits upp till början av
oktober till följd av pandemin och kommer eventuellt behöva ställas in
helt. En arbetsmarknadsmässa där flera föreningar inklusive Samvetarna i
samarbete med UF bjöd in olika föreningar och företag till V-dala nation för
att mötas med studenter. Projektgruppen har fixat spons samt fått ja från
över 20 olika föreningar och företag.
- SammanHang - skulle ha ägt rum i Ekoparken under Valborg tillsammans
med andra utskott från styrelsen, men fick tyvärr ställas in.
- Alumnkväll - en mindre kväll där alumner bjuds in att berätta om deras
karriär efter examen där föreningsmedlemmar får tillfälle att ställa frågor
och få inspiration.
Sponsorgrupp
Inför höstens invigning var en sponsorgrupp inte ihopsatt, varför ordförande och
vice ordförande själva arbetade med att kontakta sponsorer till
invigningspåsarna. Det hade varit fördelaktigt att tillsätta sponsorgrupper till

invigningarna då antalet reccar var mycket högre än tidigare terminer, vilket i sin
tur krävde fler sponsorer.
Övrigt
Näringslivsutskottet har, utöver utskottets egna aktiviteter såsom en anordnad
pluggdag i samarbete med utbildningsutskottet, satt ihop invigningspåsarna
samt beställt nya styrelsetröjor och sångböcker.

Aktivitetsutskottet
Destination X
Datum: 24/10-27/10
Var: Prag, Tjeckien
Antal: 35 personer
Projektgrupp: Benjamin Samuelsson, Maja Rudin, Filip Lindström, Mikaela
Fernström och Erik Gund
Utförande: Kostnad för biljetten var 2750 kr varav en reservationsavgift på 1400
skulle läggas in innan så fakturor osv kunde betalas. Projektgruppen sågs ett
antal gånger för att bestämma resmålet, boka flyg, lösa transfer, hotell,
sittningslokal och bestämma aktiviteter samt planera “schema” för resan.
Slabb med UMV
Datum: 12/11
Var: Östgöta nation
Antal: 210 personer
Projektgrupp: Benjamin Samuelsson, Maja Rudin, Emma Ekwall, Jenny
Blomqvist, Teodor Torkelsson, Matilda Lundh
Utförande: Tillsammans med Uppsala Medievetare arrangerade vi en slabb
(enklare sittning) på Östgöta nation. Temat var “2012, vad hände egentligen?!” och
en biljett kostade 240 inkl. alkohol och 210 kr för alkoholfritt. Vi sålde tillsammans
med UMV ut alla biljetterna till sittningen vilket var 210 personer. Toastmaster var
Maja Rudin och Anna Woodcock från UMV. De som hade den bästa
utklädnaderna fick ett pris, ett pris per förening. Maten var det enklaste vi kunde
få av Östgöta för att hålla nere priset vilket var vegobullar och potatismos, något
som var väldigt uppskattat av alla som var på sittningen, all mat var dessutom
vegetarisk.

Pubrunda
Datum: 7/11 & 12/3
Var: Flera nationer runt om i Uppsala
Antal: ca 50 & 50 personer.
Projektgrupp: Benjamin Samuelsson och Maja Rudin

Utförande: Vi samlades utanför domkyrkan där personerna som dök upp delades
upp i lag och gick därefter enligt ett schema till vardera nation. Temat för HT var
“Halloween” och för VT “Schlager”. Vardera teman valdes genom hörsägen av vad
medlemmar i föreningen var sugna på. Planeringen av av eventet bestod av att
undersöka tillgängligheten av Uppsalas 13 nationer och därefter planera ett
rimligt schema och en rutt för de vardera lagen. För att avsluta på en nation. På
båda pubrundorna utsågs en kapten för varje lag vars uppgift var att ta sitt lag
från nation X till nation Y i rätt tid.
Julgasque
Datum: 7/12
Var: Snerikes Nation
Antal: 85 personer
Projektgrupp: Benjamin Samuelsson, Maja Rudin, Kristina Bokström, Isak Mimer,
Emma Olsson, Hampus Håkansson och Josefine Wallbom
Utförande: Pris för kuvert med alkohol var 500 kronor, utan alkohol 470 kronor.
Samspex uppträdde under kvällen, som var väl uppskattat. Toastmasters
för kvällen var Kristina Bokström samt Maja Rudin och Axel Widebeck stod för
sången. Klädkoden var JULEN och utstyrsel därefter. Det var sedan stängt släpp
till 02 där DJ var bokat. Diplom och gåva gavs ut till examenstagarna. Laura
Aslami fotograferade.
Skidresa
Datum: 26/1- 30/1
Var: Åre/Tegefjäll
Antal: 48 personer + runt cirka 15 antal som bokade privat men som var med på
föreningens evenemang väl på plats.
Projektgrupp: Maja Rudin, Benjamin Samuelsson, Signe Rudhe, Mikaela
Fernström, Alexandra Blomberg, Sofia Brandt, Sandra Ström, Julia Rosengren
Utförande: Via skiweek och studentkortet bokade vi en resa för 48 personer till
Åre/Tegefjäll den 26-30 januari. Vi reste med SJ från Uppsala till Åre och bodde
sedan i Tegefjäll, 10 minuters busstur från Åre. Biljetterna sålde slut på 1 minut
vilket ledde till att det var några medlemmar av föreningen som bokade privat
istället. Detta ledde till att när vi arrangerade sittning på Årehyddan så var vi
ungefär 65 personer istället för 48. Förutom sittning arrangerades pubrunda i
stugorna, gemensam afterski och guidad tur i backen. Alla dessa evenemang var
frivilliga för de som åkte med på resan.
Samquiz HT19/VT20
Datum: “Varannan Söndag”
Var: V-dala nation
Antal: Varierande
Utförande: Varannan Söndag efter recceperioden höll våra quizmasters HT19 Joel
Sjölund och Johan Lenntorp samt VT20 Joel Sjölund samt Anders Nordwall i quiz
med varierande teman på V-Dala Nation mellan kl 20.00 - 22.00.

Detta hölls i den mån det gick då Vdala var problematiska att samarbeta
under perioder. Quizet övergick sedan till Digital form på våran facebooksida
under April månad samt pågick till Juni

Planerade evenemang inställda p.g.a Covid-19
På grund av Covid-19 viruset var vi tyvärr tvungna att ställa in majoriteten av
evenemangen planerade för vt 20. Nedan följer en beskrivning av dessa
evenemang.
Vårklubb: Den 4/4 var de planerat att utföra en storklubb med fem andra
föreningar på Norrlands för 450 personer. Denna hade haft temat Electric Galaxy
och kostat 80 kr/person. Föreningarna som var med på dessa planer var Upad,
UMV, UPS, Dynamicus samt Uppsala Systemvetare.
Karaoke: I mitten av April var det planerat att föreningen skulle ha Karaokekväll
på Göteborgs nation. Priset för evenemanget fastställdes aldrig men tanken var
att det skulle vara gratis alt de som sjöng skulle få lägga en symbolisk summa.
SammanHang: Under valborgsdagen var det tänkt att för de medlemmar som
ville att man skulle gemensamt umgås i Ekonomikumparken. Detta skulle även
vara ett samarbete med Näringslivsutskottet för att fixa potentiell sponsring till
evenemanget.
Cykelmiddag: Någon gång under maj hade vi planerat att ha en cykelmiddag för
föreningens medlemmar. Denna skulle innebära att man delade upp sig i par och
skulle bjuda på antingen förrätt, varmrätt eller efterrätt hemma hos sig. Sedan
skulle man cykla vidare till någon anna och äta nästa rätt där. Detta evenemang
skulle kombineras med en cykelquiz runt om i staden i samarbete med
trafikverket som skulle bidra med cykelhjälmar. Vinnarna av quizet skulle vinna
biljetter till balen var planen. Priset för dessa båda evenemang var inte fastslaget
än.
Vårbalen: Den 31/5 var det planerat att ha vår årliga vårbal på Gästrike Hälsinge
Nation. Vi hade haft möten med hovmästaren men inget var underskrivet när
planerna fick skjutas upp. Tanken var att SamBand skulle spela på släppet.

Idrott

Idrottsansvariga, likt föregående år, assisterade föreningens generaler genom att
hålla i Capture the flag. Capture the flag hölls på gräsplanen bredvid
Studenternas IP och var en del av höstterminens invigning. 80 deltagare
kämpade efter poäng till i invigningen.
De veckovisa idrottsträningarna startade sedan på riktigt under terminens femte
vecka med Thaiboxning på Perrys gym. Veckan efter tränades det Parkour
utomhus på Tiundaskolans skolgård. Sedan fortsatte terminen med
volleybollträning och innebandy. Ambitionen har varit att hålla en idrottsträning
varje vecka, med några undantag i hektiska perioder. Under jul, påsk och andra
ledigheter tog idrotten en paus.
Idrottsträningarna har under det kallare halvåret skett i idrottshallarna
Vaksalaskolan, Katedralskolan och Stenhagenskolan. Träningarna har skett på
varierande tider mellan måndag till torsdag. Utöver träningar i inomhushallar
skedde flertalet aktiviteter utomhus..
Vårterminen 2020 inleddes med en spökbollsturnering, återigen som ett
evenemang under invigningsperioden där utskottet avlastade generalerna och
invigningslagen fick tävla mot varandra. Vi hann bland annat genomföra en
volleyboll- och basketträning där vi snittade mellan 15-30 deltagare.
Under vårterminen 2020 drabbades världen av en pandemi och regeringen med
Folkhälsomyndigheten rekommenderade från 18 mars att all undervisning ska
ske på distans och uppmanade alla att sätta sig i karantän. Senare kom regler om
att folksamlingar maximalt fick uppgå till 50 personer. Detta påverkade givetvis
Idrottsutskottets verksamhet och vi tog gemensamt beslut om att ej fortsätta
med träningarna samt ställa in våra träningar med förhoppningen att
regleringarna snart skulle släppa. Detta var väldigt beklagligt eftersom vi hade
väldigt roliga planer. Eftersom dessa begränsningar existerade så fick vi göra
träningsvideos digitalt över sociala medier.
Sammanfattningsvis har idrottsträningarna flutit på väl (med undantag för
corona såklart). Det är skönt att två personer är idrottsansvariga eftersom vi då
kan avlasta varandra och vi har någon att bolla idéer med. Fördelen med att vara
två är också att det ökar chanserna för att en idrottsträning ska kunna bli av.
Deltagandet har varit högt från T1:orna, T2:orna och i viss mån T3:orna. Högre
terminer har oftast uteblivit från träningarna. En utmaning till våra efterträdare

kan vara att locka fler äldre studenter till idrottsträningarna. Förhoppningsvis har
pandemin avtagit till kommande termin och blivande idrottsansvariga kan få ta
del av våra roliga planer som tyvärr aldrig kunde verkställas.

Generaler
Höstterminen 2019
Vi, Malin och Julia, klev på generalposterna inför höstterminen och hade som
fokus att få in många fler recentiorer och fokusera på frikursarna som inte har en
egen invigning. Vi besökte Genusvetenskap A, Idéhistoria A, Litteraturvetenskap
och Retorik A utöver samhällsvetarna. Detta fick stort gensvar och vi hade den
största invigningen någonsin med 69 reccar. Efterfrågan på att vara fadder var
dock låg och det blev därmed endast tre stycken lag och 26 faddrar totalt.
Några nya saker som vi introducerade denna termin var att byta våra profilbilder
på facebook för att göra det enklare för reccar att kunna hitta oss och ta kontakt.
En mycket lyckat nytt inslag var även det anonyma formuläret. Där kunde reccar,
faddrar och ölisar höra av sig om något inte stod rätt till eller om det var
någonting de ansåg att vi bör veta om. Vi lät även faddrarna skriva under ett
kontrakt för att vi skulle kunna vara säkra på att alla läst och förstått
invigningspolicyn.
Vi förlängde även tiden nykterfadder måste stanna kvar på nation till kl 00 och
hade två nykterfaddrar per lag på fulsittningen eftersom antalet faddrar var färre
än tidigare terminer. Vi valde även att byta ut filmkvällen till en spelkväll då det är
mer socialt och lättare när lagen är så stora som de var denna terminen.
Tidigare poängsystem har varit grundade i tävlingarna, vi ville flytta lite utav fokus
från tävlingar till tagg och laganda och lät därmed det spela lika stor roll som
tävlingsresultaten. Vi valde även att ta bort systemet där ett lag vinner ett pris var.
Detta gjorde vi genom att skapa fler priser, vissa lag vann alltså två priser. Det
fanns två stycken årets reccar, två årets faddrar och en årets ölis. Årets utklädnad
valde vi att ta bort då det priset inte ansetts vara eftertraktat innan. Vi
införskaffade även en vandringspokal där ett plakat beställs efter varje termins
lagvinst och så får den vandra i flera år framåt!
Någonting som var viktigt för oss var att själva hålla i gasquen och inte ha en
toastmaster. Vi kontaktade kändisar som skickade sina hälsningar, vi hade ett
dansspex och ett videospex som var väldigt uppskattat.
Sammanfattningsvis var invigningen höstterminen 2019 en stor succé! Den
resulterade i många nya medlemmar i föreningen, många fadderansökningar för
vårterminen och utvärderingarna visade att alla reccar hade väldigt kul. De visade
även att faddrarna kände att de hade stor press på sig, men det tror vi hade att
göra med att det var många som var faddrar för första gången och det var färre
faddrar per recce än tidigare terminer.

Vårterminen 2020
Inför vårterminen beslöt styrelsen för att adjungera in Kristoffer som en tredje
general eftersom antalet reccar på hösten blev så pass stort. Detta underlättade
väldigt mycket och vi rekommenderar starkt att man är minst tre generaler per
termin i framtiden. Även denna termin besökte vi fler klasser än samhällsvetarna
och samhällsplanerarna och detta resulterade i 91 stycken reccar, vilket slog
höstterminens rekord! Antalet faddrar slog också rekord med 54 stycken vilket
förmodligen berodde på att vi införde individuell fadderansökan. De som ansökte
fick önska tre personer att vara i lag med och utvärderingarna visade att
majoriteten föredrog detta framför att söka som lag. Vi började med sex
invigningslag men tog bort ett och delade upp faddrarna då antalet reccar i det
laget var lågt, och vi hade förväntat oss över 100 reccar totalt.
Vi införde många nya moment denna termin såsom två idrottsevenemang
istället för ett, tidiga förfester inför varje utgång, nationshäng, lagmiddag och
karaoke. Det var mer fokus på att hänga med laget än utgångar denna termin
vilket många uppskattade enligt utvärderingarna. För att underlätta för faddrarna
införde vi även festfaddrar. Dessa skulle vara två stycken varje utgång och de
skulle stanna till sist, eller åtminstone ha koll på vilka reccar som är kvar på slutet
och meddela oss när de gick hem. Detta ansåg vi fungerade väldigt bra och
underlättade för nykterfaddern och för de faddrar som kanske tidigare ofta
stannade kvar till sist utan att de ville. Vi skapade även Samvetsgeneralerna på
facebook för att förenkla kommunikationen med reccar, faddrar och ölisar. Med
tre generaler var det svårt när folk skrev frågor till endast en av oss och därför var
facebooksidan en väldigt bra lösning.
Vi presenterade inte heller vinnarna av de olika invigningsmomenten vilket
gjorde att ingen visste säkert vem som skulle vinna hela invigningen, vilket vi
anser gjorde invigningsgasquen extra spännande.
Tack vare att vi var tre generaler kunde vi satsa stort på att förbereda gasquen.
Detta resulterade i fler kändishälsningar, spex från både kaptener och ölisar samt
oss själva. Vi tog även tillbaka årets utklädnad som pris och gav det till en recce
och en fadder som utmärkt sig extra mycket, vilket verkade vara uppskattat.
Sammanfattningsvis hade vi en väldigt rolig invigning även på våren. Många
reccar, faddrar och ölisar och starkare laganda än någonsin anser vi! Någonting
att ta med sig för framtida invigningar är att vara extremt tydlig tidigt med vad
som gäller så att faddrarna känner sig säkra på sin uppgift.

PR-utskottet

I början av verksamhetsåret var Jakob Sundin ordförande och Claudia Kynman
vice ordförande för PR-utskottet. Vid årsskiftet beslutade styrelsen att Claudia
skulle ta över ordföranderollen efter att Jakob var tvungen att avsluta sitt
engagemang i föreningen i förtid. Då valdes Fanny Jansson och Johan Persson in
som vice ordföranden för PR-utskottet. Laura Aslami adjungeras även i början av
verksamhetsåret in som fotograf.
Facebook
När Jakob och Claudia klev på sin post hade Samvetarnas Facebooksida 939 likes
och idag (14/5-20) har sidan 1075 likes. Vi firade 1000-like-strecket med att byta
logga tillfälligt till en tusenfoting. Medlemsgruppen har under verksamhetsåret
gått från 927 medlemmar till 996 st. Under året har vi haft 33 st evenemang och
de med längst räckvidd och svar har varit stora pubrundan, invigningsgasque
samt julgasquen.
Under klimatveckan, som tyvärr inte riktigt kunde genomföras på grund av
COVID-19, bytte Samvetarnas logga färg till en “samvetargrön”.
Instagram
Samvetarnas Instagram har ökat från 440 följare till 520 st. En ökning som vi i
utskottet tror beror på att nya studenter har fått information om Samvetarnas
olika medier, som Instagram, av styrelsemedlemmar och faddrar under
invigningarna.
Under året har utskottet även börjat använda sig av en app som ingår i Creative
Cloud, som underlättat arbetet att hålla ett enhetligt och “samvetaraktigt” visuellt
intryck. Vi har försökt hålla en live-update på stories och även som en
“påminnelse” till evenemang och dylikt. Det var tydligt att de bilder med flest
likes visade föreningens medlemmar.
Övriga medier
Föreningens Twitter-konto, Snapchat-konto samt Linkedin-konto har fortsatt
varit vilande.
Samvetarpodden
Under höstterminen framfördes podden av Kristina Bokström podden.
PR-utskottet valde att byta plattform från Soundcloud till Anchor, vilket gjorde att
podden kunde spelas på podcastappar och utökades till Spotify. Under terminen
sändes 5 avsnitt med olika gäster med 209 spelningar totalt.

Grafisk profil
Under höstterminen arbetade Jacob och Claudia med en ny grafisk profil för att
den gamla blåa färgen var svår att matcha med andra färger. Därför skapades en
helt ny Samvetarblå och två komplementerande färger, som lanserades för
medlemmarna i oktober. Tanken med den nya grafisk profilen var att det dels
skulle underlätta redigeringsarbetet för utskottet och få ett enhetligare och
igenkännande uttryck för medlemmarna.
Dessutom har två stycken typsnitt inkorporerats i denna profil. Under
vårterminen lades även en Samvetargrön färg till i samband med klimatveckan.
Hemsidan
I samband med bytet av den grafiska profilen så började utskottet arbeta med ett
nytt utseende på föreningens hemsida. Detta för att den gamla hemsidan
upplevdes rörig och svår att hitta rätt på. Vi lade ett större fokus på relaterbarhet
till föreningen och försökte skapa en mer kreativ känsla.
När hemsidan publicerades skapades även en portal för Samshoppen.
Övrigt
Utskottet gick en marknadsföringsutbildning under våren. Lärdomarna förs
vidare till nästkommande styrelse.

Miljögruppen
Styrelsen 19/20 initierade en miljögrupp i syfte att granska styrelsen och dess
poster i deras miljöpåverkan samt i syfte att uppmuntra föreningen till att bli mer
miljövänlig i sitt arbete. Arbetet har varit mycket uppskattat av föreningen själva
och av omgivningen. En av sakerna som miljögruppen gjorde under sin tid var att
revidera miljöpolicyn. Den tidigare miljöpolicyn var inte anpassad till den nya
styrelsen vilket var något som ändrades. Det viktigaste miljögruppen fick igenom
var införandet av vegetarisk mat som standard på gasquer och andra sittningar i
föreningens regi. Det var även diskussion om klimatkompensering för resor, vilket
dock inte fick genomslag.
Vårterminen gick planeringen igång inför en miljövecka med tillhörande
evenemang. Miljöveckan var planerad till mars och skulle innefatta en
dokumentärkväll, en föreläsning med föreläsaren Anna Ljungström samt en

klädbytardag. På grund av rådande situation med covid-19 pandemin kunde bara
dokumentärkvällen genomföras.

Avslutningsvis
Det har förstås varit ett genomgående tema hos alla utskott att den utdragna
pandemin satt alla sorters käppar i hjulet för vårterminen 2020. Det är förbannat
synd att se listan på alla de evenemang som planerats och lagts ner tid på för att
sedan bara rinna ut i sanden, men det är ibland bara att acceptera rådande läge
och göra det bästa av det. Vi hoppas att höstterminen inte ska påverkas i samma
utsträckning, så att alla utskott kan trycka gasen i botten och sätta sig i kast med
de evenemang de planerat - och även kanske sjösätta de från vårterminen som
aldrig hann bli av.
Det som har hunnits med under verksamhetsåret är vi dock väldigt nöjda med! Vi
vill tacka samtliga medlemmar som deltagit i projektgrupper och med sitt arbete
drivit föreningen framåt, liksom de föreningsmedlemmar som tips och idéer för
hur framtida aktiviteter kan förbättras ytterligare. Tillsammans är vi starka och gör
framtiden än ljusare för vår förening - vi kanske inte är Uppsalas största förening,
men vi är definitivt den bästa.
Styrelsen för verksamhetsåret 19/20 vill härmed tacka för sig och önska den
kommande styrelsen allt gott. Vi är säkra på att nya stordåd kommer utföras
under deras ledning!

