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Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Emma Carlén
Ylva Karlsson
Clara Hellquist
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
Jarl Jeding
Anna Olsson
Didi Daoud
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad
Ira Östman
Erik Viktorsson

Frånvarande
Johan Sundeman
Wilma Eriksson
Martina Höög
Stella Edlund Jansson

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 Oskar Sjödahl till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 8 september via mail, en vecka innan mötet.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att



- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Det rullar på bra, det är fortfarande mycket med invigningen men i övrigt ganska lugnt.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Det går bra, det är en ganska lugn period för vice nu efter Samvetardagen. Första kallelsen till
möte med Studentkåren har dock äntligen kommit, mer information kommer efter detta möte.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Det går bra. Just nu väntar ekonomi främst på att alla betalningar från insparken ska trilla in.
b) Orbi

Linn har pratat med David på Orbi för att få klargörelse i vissa frågor
i) Orbi tar en avgift per såld biljett (1,5 kronor + 1,5%). Styrelsen har flera tillfällen dock
använt Orbi för event som är gratis, tar de denna avgift även på gratisbiljetter? Linn antar att
det inte blir några transaktionskostnader då, men hon ska dubbelkolla detta med David.
ii) David vill gärna prata med styrelsen och prata om Orbis nya funktioner osv. Det finns ett
stort intresse bland styrelsen att delta på ett sådant möte. Linn kollar upp när det passar för
Orbi och Louise fixar sedan en omröstning med olika tider.

6. PR
a) Lägesrapport

PR har hållit ett internt möte om arbetsfördelningen efter förra mötets diskussion. PR vill att
alla som vill ha ett jobb utfört av PR skickar ett mail till info@samvetarna.se. Att komma
fram till Jalle eller Wilma privat med uppdrag undanbedes. Detta för att hålla koll på arbetena
och att arbetsbelastningen blir jämn inom utskottet.

Uppdatering av bilder på hemsidan är näst på tur att fixa, detta har inte hunnits med då det
varit mycket med insparken.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Samvetardagen är avklarad och det löste sig med falafeln. Fakturan till SSR är skickad och
näringsliv hoppas därför att pengarna kommer in snart. I övrigt går det bra, nästa grej för
näringsliv är eventet med Academic Work den 21 september. De kommer till Ekonomikum
med en foodtruck och bjuder på hamburgare samt talar om karriärmöjligheter.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Ungdomsförbundsdebatten är avklarad och gick bra med många deltagare. I övrigt går det bra
och är relativt lugnt. Utbildning funderar lite på vad de kan ha för kommande evenemang.
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b) Mentorskap
Inte närvarande

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

DestinationX har fått ett nytt datum, den 25-28 november. Närmast på schemat står en
pubrunda som kommer hållas den 30 september och till den är alla stationer förutom en
bokad. Aktivitet har också skickat ut mail till flera nationer angående bokning av
julgasquelokal.

b) Oktoberaktivitet
Eftersom DestinationX blev inställd i oktober och flyttats till november har aktivitet inget
evenemang planerat i oktober. En sittning eller liknande tros bli för stort och dyrt, men ett lite
mindre evenemang vore kul att få till. Aktivitet ska prata med idrott eller utbildning om att
eventuellt samköra ett evenemang.

c) Sånganförare
Första uppdraget för Erik blir på invigningsgasquen den 21 september och arbetet är i full
gång. Ordförande och sånganförare ska också slutföra sammanställningen av
traditionsdokumentet i veckan.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Första evenemanget på invigningen är den 18 september i Stenhagens idrottshall. Då både
Didi och Anna är faddrar i invigningen kommer Generalerna få bedöma lekarna. Förutom
detta har idrott börjat tala med UTK-hallen om att hålla återkommande padelträningar och
under veckan har de därför kollat intresset på Instagram. En prova-på-dag med padel
förväntas bli av inom en snar framtid.

SAIF-medlemskapet har tyvärr inte lyckats gå igenom ännu, vissa uppgifter saknas eller
måste uppdateras. Ordförande kollar på detta.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Generalerna känner sig lite slitna, men det går bra. Nu börjar invigningen dra ihop sig.
i) 17 biljetter förblev osålda till gasquen vilket innebär att det ser ut som att invigningen
kommer gå back den här terminen. Orbi-avgiften visste generalerna inte heller om vilket spär
på detta ytterligare. Generalerna hoppas dock sälja många släppbiljetter till gasquen och
trycker på att alla tar med sina vänner: såväl samvetare som icke-samvetare. Alla måste dock
ha en förköpt biljett! Detta för att slippa extra kostnader för en vakt.
ii) När invigningen är slut kommer generalerna vilja utvärdera invigningen tillsammans med
alla i styrelsen.

12. Nästa möte
a) Preliminärt måndagen den 3 oktober



13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Oskar Sjödahl, den 19/9-22


