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Organisation
Under verksamhetsåret 2016/2017 har följande personer varit förtroendevalda för
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Sara Elingfors, ordförande
Calle Håkansson, vice ordförande
Victor Fornander, skattmästare
Josefin Hasselqvist Haglund, PR-ansvarig
Fanny Olsson, sekreterare
Julia Hässel, ordförande aktivitetsutskottet
Julia Färdvall, vice ordförande aktivitetsutskottet
Adam Åhlin, idrottsansvarig
Malin Dahl, ordförande näringslivutskottet
Liz Holmquist, vice ordförande näringslivsutskottet
Lina Hedlund, ordförande utbildningsutskottet
Madeleine Engström, vice ordförande utbildningsutskottet
Olivia Lindqvist, mentorsansvarig
Hanna Lundström, mentorsansvarig
Rebecca Samuelsson, general
Ellen Ragnarsson, general
Övriga poster
Carl Hofvenberg, Carl Berry och Emma Henning, valberedning
Viktoria Lyttkens, revisor.
Möten
Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten samt en kickoff-helg den
27-28 augusti för att lära känna varandra och för att planera verksamhetsåret.
Föreningskollegiet ägde rum den 8 april 2017 i hörsal 2 på Ekonomikum.
Nya medlemmar
Under verksamhetsåret har vi skrivit in 114 stycken nya medlemmar, 46 stycken
under höstterminen och 67 stycken under vårterminen. Vi har även fixat i ordning
medlemssystemet.
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Allmänt
Verksamhetsåret 2016/2017 har varit ett väldigt bra år för föreningen. Ett mål för
styrelsen var att utveckla arbetet och att göra föreningen mer etablerad och seriös,
vilket vi känner att vi uppnått. Vi har jobbat hårt med att skapa en bra
sammanhållning i styrelsen, vilket inledes med en kick-off helg i slutet på augusti då
vi fick möjlighet att lära känna varandra. Under denna helg pratade vi även om
förväntningar och mål för arbetet under året. Vi såg till att diskutera
internkommunikation vilket vi förbättrat med ett eget chatsystem, Wire, som sett till
att all styrelserelaterad information och frågor tagits bort från Facebook. För att
underlätta för kommande styrelser såg vi till att börja med ordentliga
överlämningsdokument, något som tidigare saknats.
Under året har vi gjort små insatser för att etablera föreningen, vi har bland annat
fixat en tavla i lokstallarna där vi kan sätta upp affischer mm samt fixat en ordentlig
adress till föreningen. Vi har undersökt möjligheterna till att fixa ett rum på
Ekonomikum, men de ekonomiska förutsättningarna för det var inte hållbara, och vi
har valt att lägga det på is tillsvidare. I samma kategori har Josefin gjort om
hemsidan samt uppdaterat all information samt dokument som fanns tillgängliga.
Aktivitetsutskottet fick även i uppdrag att fixa en sångbok, något vi anser att varje
etablerad förening bör ha.
I början av verksamhetsåret tillsattes en stadgegrupp bestående av Daniel Lucas,
Philip Zetterlund samt ordförande Sara Elingfors. Denna grupp hade i uppdrag att
titta igenom stadgan samt komma med förslag på förbättringar. Gruppen la fram ett
förslag till styrelsen i början på 2017, som styrelsen sedan hade åsikter om.
Gruppens arbete låg som grund för de 21 propositioner som presenterades på
Föreningskollegiet den 8 april.
Förutom att förbättra vårt ansikte utåt samt jobbat med interna angelägenheter, har
vi utvecklat ett samarbete med Samhällsvetarföreningen på Stockholms universitet.
Ett väldigt roligt och givande samarbete som vi hoppas kan leva vidare. Utöver detta
samarbete har vi utvecklat vårt samarbete med andra liknande föreningar på
Ekonomikum; UPS, UPaD, Systemvetarna, Medievetarna samt Pax et Bellum. Det har
varit tre ordförandeträffar och i slutet av maj ska personer från hela styrelserna ses
för att utbyte idéer och erfarenheter samt diskutera eventuella samarbeten.
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Vi har även startat ”Föreningen Samhällsveteranerna Uppsala”, en alumnförening för
tidigare förtroendevalda i föreningen, detta är ett steg för att skapa ett större
mervärde att sitta med i styrelsen. Uppstartsmötet för föreningen hölls i samband
med jubileumsbalen den 11 mars.
Under vårt verksamhetsår fyllde föreningen 10 år vilket vi firade med en väldigt
lyckad jubileumsbal på slottet. Mer om denna beskrivs i aktivitetsutskottets del.
Utskottens verksamhet kommer att presenteras noggrannare nedan.
Sammanfattningsvis är vi i styrelsen väldigt nöjda med det arbete vi bedrivit under
verksamhetsåret och känner att vi uppnått de mål vi satte i början av
verksamhetsåret!

Vice ordförande med studieansvar
Under läsåret 2016/2017 har vice ordförande Calle Håkansson varit Föreningen
Samhällsvetarna Uppsalas representant i Samhällsvetenskapliga sektionen vid
Uppsala studentkår, i Föreningen Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd
samt verkat som studerandeskyddsombud (SSO) vid Campus Ekonomikum. I sin roll
som SSO har vice ordförande även suttit med i Humanistiska och
Samhällsvetenskapliga arbetsmiljörådet.
I Samhällsvetenskapliga sektionen har arbetet kretsat kring att tillsätta
studentrepresentanter vid Uppsala Universitet olika organ, att ta beslut angående
olika projektbidragsansökningar samt diskussioner kring studiebevakning, Uppsala
studentkårs framtid och rektorsvalet som exempel. Samhällsvetenskapliga sektionen
har hållit mötet en till två gånger i månaden under läsåret och för att vice ordförande
deltar i dessa möten erhåller Föreningen 1000 kronor per termin.
Under läsåret 2016/2017 har vice ordförande deltagit i Föreningen
Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd. Detta är ett nystartat råd som
skapades efter att Uppsalaekonomerna fick kårstatus för Nationalekonomiska och
Företagsekonomiska institutionen. För att delta i rådet tecknade Föreningen ett
samarbetsavtal med Föreningen Uppsalaekonomerna som gällde för läsåret. Rådet
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har främst inriktat sig att ta fram ett åsiktsprogram med frågor att driva mot
Universitetet men även diskuterat andra studierelaterade frågor.
Vice ordförande har även varit verksam som studerandeskyddsombud (SSO) där han
varit kontaktperson om studenter upplever att deras fysiska eller psykiska hälsa
påverkas negativt av lokaler, lärare eller andra studenter på universitetet. I detta
arbetet har det även ingått att vara delaktig i Humanistiska och
Samhällsvetenskapliga arbetsmiljörådet som har träffats regelbundet under läsåret.
På dessa träffar har det diskuterats frågor som rör arbetsmiljön på olika campus och
hur arbetsmiljön kan förbättras för våra studenter.
Slutligen var även vice ordförande ansvarig när en utvärdering av
Samhällsvetarprogrammet genomfördes under slutet av 2016. Utvärderingen
riktades främst mot den samhällsvetenskapliga grundkursen men även mot
programmet som helhet. Överlag ansåg studenterna att kursen och programmet var
bra men att det fanns saker att förbättra med. Resultatet har nu deltas med
Kulturgeografiska institutionen.

PR
Målen för detta läsår har främst varit att skapa en ny hemsida och att få föreningen
att synas mer utåt. Den hemsidan som var vid läsårets början kändes gammal och
omodern så att ge den ett modernare lyft var en viktig milstolpe detta läsår.
Strategin för att nå målet att synas mer var att uppdatera våra medier med tydliga
bilder, Facebook-headers, affischer mm för att öka föreningens följare, gillamarkeringar och sprida kännedomen om föreningen. Ett sekundärt mål för läsåret
var även att fortsätta med podcasten som startades i slutet av VT16.
Detta år har det skapats en helt ny hemsida med nya funktioner för att ge en
tydligare bild av föreningen, vad vi har att erbjuda våra medlemmar samt vad vi står
för. Bland annat har fliken ”Kalender” tillkommit för att underlätta för medlemmarna
att hänga med i var, när och hur våra aktiviteter ligger till. Vid hörsalarna har
föreningen fått en tavla där vi hänger upp våra affischer. Två blå som alltid är uppe
med vår logga och alla sociala medier samt andra affischer som kommer och går för
aktuella aktiviteter och event. Föreningen har detta år skaffat en Snapchat som alla i
styrelsen har tillgång till att använda när som helst. På så sätt kan man snabbt och
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enkelt nå våra medlemmar i realtid och visa vad som pågår bakom de uppstylade
och designade bilderna som annars läggs upp på andra medier. Detta har varit
lyckat, särskilt under invigningarna då varje reccelags kapten fått ansvara över
snapchat-kontot en varsin kväll så att folk får en inblick hos varje lag och smått får
lära känna de nya medlemmarna. Detta läsår har det gjorts en rejäl satsning på att
uppdatera Facebook, Instagram, Twitter och hemsida med sammanhängande bilder,
headers och nyheter för varje aktivitet samt affischer när det varit relevant. Detta för
att ge ett sammanhängande intryck hos medlemmarna och nå ut till en bred publik.
Twitter har ordförande och vice ordförande tagit hand om för att underlätta
arbetsbördan för PR-ansvarig. Detta har fått positiv respons från både styrelsen och
medlemmar som tycker att det blivit ett lyft på föreningens sociala medier detta år.
Budskapen har blivit tydligare och syns mer vilket var ett av de största målen.
På de två medier som vi använder mest, Instagram och Facebook, har vi fått ca 150
nya följare på Instagram och ca 250-300 nya gilla-markeringar på Facebook-sidan. I
skrivande stund (4 maj) har föreningen 349 följare på Instagram, 747 gillamarkeringar på Facebook-sidan. Detta har även resulterat i en ökad respons i form
av likes och kommentarer på bilder och inlägg jämfört med tidigare år. Podcasten
har fått vila detta läsår då arbetet med att lyfta föreningens ansikte utåt har tagit upp
all tid och det inte funnits någon adjungerad att dela arbetsuppgifterna med. Det är
dock ett projekt som uppmuntras till nästa PR-ansvarig. Vi har inte haft en utsedd
fotograf då det inte funnits något intresse när det har efterlysts. Det har istället
ordnats separat inför varje event.

Skattmästare
Under året har många stora satsningar gjorts, bland annat har Föreningen köpt in en
sångbok och hållit i en jubileumsbal. Dessutom har Näringslivsutskottet anordnat
Föreningens första utlandsresa till Bryssel.
Trots stora satsningar gör Föreningen en positivt resultat på 4100 kr, räknat fram till
sista april. Anledningen till detta är att vi sökt ökad sponsring samt att utskottet varit
väldigt duktiga med att söka bidrag för olika projekt.
Alla utskotten håller sig till till ramarna, och det enda evenemanget som går med
förlust är Jubileumsbalen. Styrelsen beslutade att föreningen skulle skjuta till
tillräckliga medel får att balen skulle bli av och projektgruppen har också varit
duktiga på att få bidrag till eventet. Anledningen till att skidresan fick ett stort
överskott beror på att den ursprungligen budgeterades för ca 30 personer, men vi
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blev 58 stycken. En flera år gammal radiofaktura var obetalt och den fick då belasta
årets resultat.
De senaste åren har invigningen alltid gått med lite förlust. Den trenden har brutits
genom att höja avgiften med 50 kr. Under nästa invigning finns alltså utrymme för
mer påkostade evenemang.
Under året har vi sålt bland annat frackband, pins, medaljer och sångböcker i
Samvetarshoppen. Försäljningen har gått bra, och även om framförallt sångböckerna
köptes in för närmare 29 000 kr, har vi redan sålt för en tredjedel av det, ca 8500 kr.
Slutligen kan jag konstatera att Föreningens ekonomi är stark, och vi lämnar över
mer pengar till nästa styrelse än Föreningen hade när vi tog över. Trots det bör
Föreningen behålla en stabil buffert, då det ger möjlighet till större evenemang och
trygghet vid oväntade utgifter.

Aktivitetsutskottet
Ordförande och vice ordförande har inför terminerna träffats för att planera
upplägget samt träffats regelbundet under terminerna för att planera, verkställa och
utvärdera samtliga av utskottets evenemang.
Pubrunda HT 16 och VT 17
Den 5/10-16 anordnades höstterminens stora pubrunda med temat ‘’huvudbonad’’
som valts fram under ett tidigare utskottsmöte. Totalt var det ca 90 personer som
närvarande och tillsammans i fyra olika grupper besökte vi 11 nationer då två
nationer av de 13 var stängda. Pubrundan avslutades på Norrlands nations klubb.
Den 29/3-17 var det dags för vårterminens stora pubrunda och då valdes temat
‘’glitter’’ på samma sätt som förra gången och det var ca 80 personer som deltog. Vi
besökte 12 nationer i 5 olika grupper och vi avslutade kvällen på Östgöta nations
klubb.
Dynamicusloppet + Gasque
Projektgrupp: Julia Hässel och Andreas Af Trolle tillsammans med två andra
personalvetare.
För första gången anordnade föreningen ett lopp på 5 km och en gasque
tillsammans med Uppsalas personalvetare, Dynamicus. Den 15/10 gick startskottet
för Dynamicusloppet 2016. Totalt fick vi in ca 90 anmälningar till loppet och det blev
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tillslut ca 50 personer som deltog. Under dagen fanns det även möjlighet till att gå
en tipsrunda.
Dagen avslutades med en sittning på Uplands nation där 116 närvarade under
middagen och ytterligare 7 personer kom på släppet. Under middagen delades
priser ut till första, andra och tredjeplatsen i båda klasserna samt till förstaplatsen i
tipsrundan.
Mellanstadiefest
Projektgrupp: Daniel Meleaku, Tobias Willebrand och Julia Hässel
Den 14 november anordnades terminens fest på Norrlands nation där temat var
‘’mellanstadiefest’’. På festen deltog 82 personer och DJ under kvällen var Axel
Johnsson. Biljettförsäljning skedde under tre tillfällen och kostade 65 kr. Inga
biljetter kunde denna gång köpas i dörren. Fotograf under kvällen var Fredrik
Moberg.
Kryssning HT16
Projektgrupp: Caroline Blomberg, Viktoria Hallmans, Julia Färdvall
Den 26 november anordnade aktivitetsutskottet via projektgruppen en kryssning
med Silja Line MS Galaxy. Vi åt julbuffé och såg Linda Bengtzing som uppträdde
vilket var uppskattat. Biljetterna kostade 570 kr och vi åkte fram och tillbaka med
Bromma buss. 38 personer deltog på eventet och temat var sport.
Sångbok
Projektgrupp: Amanda Ekstedt, Erik Ödmann, Caroline Blomberg, Linda Johanneson
Pasquini, Philip Zetterlund och Shirin Khalil
Under hösten startades ett större projekt med att ta fram föreningens första egna
sångbok. Det var ett omfattande arbete med att samla in klassiska låtar, skriva egna
låtar, söka rättigheter och att ordna med layout. Shirin Khalil i föreningen har målat
samtliga bilder som finns med och Josefin Hasselqvist Haglund har hjälpt till med
designen. I boken finns 87 låtar. Dessvärre blev det en felskrivning på två
författarnamn som nu har korrigerats inför kommande tryck det har även
uppmärksammats med en errata. Boken som säljs för 75 kr har tryckts i 600
exemplar och hade sin premiär under jubileumsbalen.
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Julgasque
Projektgrupp: Amanda Säflund, Emma Henning och Julia Hässel
Den 16 december anordnades en julgasque på Gästrike-Hälsinge nation för att fira
att ännu en termin är avklarad samt alla examenstagare. Det var 82 personer som
deltog under middagen och 14 personer kom på eftersläppet. Examenspresenter
delades ut till dem som tog examen under HT16. Alla gäster fick helt frivilligt ta med
sig en julklapp för ca 20 kr som de lämnade in under början av kvällen och vid
sittningens början hade dessa en varsin julklapp vid sin sittplats.
Toastmaster och sånganförare under kvällen var Tobias Willebrand och
fotograferade gjorde Uppstuk som föreningen har ett samarbete med.
Skidresa
Projektgrupp: Rebecca Samuelsson, Julia Färdvall, Victor Fornander, Emil Kahlbom
och Hanna Frejd.
Den 26 Januari åkte 56 taggade skidåkare och afterskifantaster från föreningen till
Åre på skidresa. Att vi valde en ny destination kan ha bidragit till att deltagarantalet
blev högt jämfört med tidigare år. Biljetterna kostade 2950 kr och där ingick resa,
boende och liftkort för 3 dagar. Nytt för i år var även att vi tog tåget vilket fungerade
jättebra, speciellt då vi bodde väldigt nära tågstationen. Skistar skötte hela
bokningen och hjälpte oss även med skidhyra vilket var väldigt smidigt.
Jubileumsbal
Projektgrupp: Julia Färdvall, Julia Hässel, Rebecca Samuelsson och Sara Elingfors.
Ett utav de största projekt som drivits under året har varit jubileumsbalen som
anordnades för att fira att föreningen fyller 10 år. Balen ägde rum den 11 mars på
Uppsala slott med 192 deltagare. Karin Rehnberg och Carl Hofverberg var
toastmadame och toastmaster och sånganförare var Andreas Af Trolle. Biljetterna
såldes för mellan 710 och 890 kr beroende på alkoholfria alternativ och priser för
icke-studerande. Försäljningen skedde via simply events vilket var väldigt smidigt
och något som vi fortsatt använda till andra evenemang. Efter middagen så var det
styrdans och för de som ville så avslutades kvällen på Norrlands nation med ett 04släpp.
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SamCamp
Precis som tidigare år så anordnades ett camp i Ekoparken under valborg den 30
april. Till detta event tillsattes ingen projektgrupp men utskottet fick hjälp med
sponsring från flera föreningsmedlemmar. Föreningen fick sponsringsprodukter från
Arla, Vitamin well, Öländska bönchips samt en rabattkupong på MAX. Detta år
köpte vi in en flagga för att markera vårt camp i parken och för att underlätta för
medlemmar att hitta oss på valborgsdagen.
Hur många som deltog på eventet är svårt att uppskatta men ser man till
facebookeventet så deltog ca 75 personer.

Full Moon Party
Projektgrupp: Malin Ahl, Josefine Ericsson, Andreas Af Trolle och Julia Färdvall
Samvetarnas årliga vårfest anordnades på Norrlands nation den 8e maj. Under
kvällen hölls även en beer pongturnering som efterfrågats av medlemmar. Biljetterna
till festen kostade 75 kr och det var 93 deltagare. Betalningen skedde via swish och
vi använde oss av en lista istället för fysiska biljetter. Temat som röstades fram under
ett utskottsmöte blev Full Moon Party. DJ under kvällen var Axel Johnsson och
fotograf Fredrik Moberg.
Sommargasque
Projektgrupp: Victor Fornander, Emil Kahlbom, Hanna Frejd, Elvi Weckman, Julia
Hässel och Julia Färdvall.
Sommargasquen hölls den 24 maj på Värmlands nation för att fira in sommaren samt
alla examenstagare. Examenspresent delades ut på middagen.

Utskottsmöten
Under året har aktivitetsutskottet haft sex utskottsmöten, den 20/9-16, 2/11-16,
12/12-16 samt den 13/2-17, 17/5-17 och den 5/4-17 då alla utskotten hade möten
tillsammans. Under första mötena på terminerna så valdes det att genomföra en
omröstning kring tema på båda pubrundorna. Mötena har hållits antingen på
Ekonomikum eller på Norrlands nation då vi haft frukostmöten. Antal närvarande på
mötena har varierat men legat mellan 10-20 personer.
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Idrott
Idrotten började i starten av höstterminen 2016 med att fortsätta samarbetet med
generalerna och invigningen. Då hölls en capture the flag turnering för alla
deltagare av invigningen men andra föreningsmedlemmar var också varmt
välkomna, med över 80 deltagare. Sedan tog de veckovisa träningarna fart med där
vi började utomhus på Ekeby sportfält. Därifrån har vi kört idrottsträning varje vecka
med endast ett fåtal undantag.
Erikbergsskolans idrottshall bokades varje tisdag från 160906–170509 för en kostnad
på 2064 kronor. Några datum var dubbelbokade vid skiftningen från inne- till
uteträningar för att ha möjligheten att anpassa sig efter det ofta skiftande vädret.
Under jul- och nyårsperioden tog träningarna ett uppehåll men återupptogs igen
2016-01-10. Den 2016-04-11 fortsatte träningarna på Ekebydalens IP, till en kostnad
på 240 kronor. Antalet deltagare på de veckovisa träningarna har varierat beroende
på vad för aktivitet det har varit. Lägst deltagande har volleybollen haft trots att den
var den mest efterfrågade sporten i enkäten till medlemmarna. Däremot har
handboll och fotbollsträningarna nästan alltid dragit 10 deltagare eller fler.
Träningarna har kretsat kring ett antal olika aktiviteter: fotboll, innebandy, spökboll,
handboll, volleyboll har körts regelbundet och några aktiviteter har vi kört enstaka
gånger, som capture the flag, lekar och stafetter och badminton. Material som köpts
in bollpump, västar, handboll och en volleyboll och till en kostnad på ungefär 500 kr.
Utöver de veckovisa träningarna har även flertalet andra event genomförts, som
military nordic training med fler än 20 deltagare. Under höstterminen hölls även i ett
antal löparträningar som dock hade väldigt dålig uppslutning och lades ner. Vidare
hölls en spökbollsturnering i slutet av höstterminen där två lag ställde upp med
ungefär 7 deltagare i varje lag. En spökbollsturnering anordnades även för
invigningen på vårterminen med ca 50 deltagare. Dessa turneringars kostnader
uppgick i de vanliga träningarnas hyra och en timme till, dvs 80 kronor totalt.
Badminton har spelats på Fyrisfjädern under januari med 8 deltagare. Ytterligare har
vi samarbetat med lärarstudenterna vilka vi utmanade i innebandy i slutet av
höstterminen där de stod för hallen. I maj spelade vi även capture the flag med
lärarstudenterna. Under maj månad hölls föreningens fotbollsturnering med 7

Föreningen
Samhällsvetarna
deltagande lag och en kostnad på 150 kr för fotbollsplanen. Vidare hölls
Samvetarloppet i slutet av maj som också innehöll en tipsrunda.
I det stora hela har idrottsträningarna fungerat bra. Däremot har det stundtals varit
dålig uppslutning på några av idrottsträningarna. Men det är glädjande att väldigt
många reccar har kommit på idrottsträningarna och kan de lockas till att fortsätta
komma till träningarna i framtiden kan det bli mycket bra. Utmaningen har varit då
det är oklart om vi blir så många på träningarna och medlemmar då valt att inte
”chansa” och stanna hemma fast dem egentligen ville och kunde vara med, vilket
sedan lett till sämre uppslutning. Det nya systemet där du klickar i om du kommer
eller inte har minskat det problemet. Samarbete med invigningen har onekligen
fungerat bra med flertalet nya reccar på träningarna så det bör fortsättas.

Näringslivsutskottet
Samarbetspartners
-

Fortsatt samarbete med SSR och Lantmäteriet där SSRs årsbidrag
förhandlades upp från 3500 till 6000. Lantmäteriet 5000 kr / år.

-

Styrelsen har sagt upp avtalet med ST.
Café Mimmi förser numera föreningens möten och event med fika.

Aktiviteter
Bryssel
Den 5-8 mars 2017 inträffade föreningens första utlandsresan som gick till Bryssel.
Dagarna bestod av studiebesök på Europaparlamentet och träff med
parlamentarikern Cecilia Wikström, EU-kommissionen, Svenskt Näringsliv, UNRIC,
SKL, Friends of Europe och KREAB. Vi besökte också universitetet Leuven och deras
studentförening Politika. På resan deltog 24 personer.
Inför Bryssel
Förutom information om resan och anmälan så hade vi besök av representanter Emil
Juslin från EU career och Susanne Lindahl som arbetar på EU-kommissionen som
berättade om karriärmöjligheter i EU samt vad arbetet kan innebära. Event som
skulle kunna genomföras även utan Brysselresa. På plats ca 10 personer.
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Careerday
Under hösten tillsatte vi tre medlemmar i projektgruppen för Careerday som
anordnades tillsammans med UF, UPS, Upad, Pax et Bellum med UF som
huvudansvariga. Efter rekrytering skötte sig projektet väldigt självständigt och
levererade under eftermiddagen den 5/4 en karriärsmässa med c.a. 20 utställare.
CV-seminarium
Vi gjorde det här i samband med ST. Det var uppskattat och bra. Andreas Lindén
från ST gav konkreta tips på vad man bör och inte bör ha med i sitt CV. SSR bör
kunna göra samma sak. Antal på plats: Ca 10
Praktikevent
Personer som pluggat samhällsvetar- eller samhällsplaneringsprogrammet och som
gjort praktik fick komma och presentera sig. Karin Beckman (studievägledare på
Kulturgeografiska instiutionen) började med att presentera lite kort om praktik.
Sedan presenterade Sofia Hellström (Håll Sverige rent), Emma Väyrynen (Amnesty)
och Anna Sjölander (IM). Antal på plats: ca 30 st
Case-föreläsning inför Samvetar-SM
I samarbete med utbildningsutskottet och SSR. Lunchmöte med wraps. Helena
Rindborg som deltog 2015 kom och berättade, deltagarna fick diskutera ett case i
grupper. Antal på plats: ca 18
Studiebesök UNT
Vi träffade Roger Berglund som är ansvarig för pappersupplagan och diskuterade
mediers roll i allmänhet, papperstidningens framtid och hur det fungerar på en
tidningsredaktion. Deltagande: 5
Utskottsmöte
Under hösten hölls tre utskottsmöten. Det var mellan 10-20 personer på varje. Syftet
med utskottsmöten är att medlemmarna ska kunna ta del av vad som händer och
vara med och påverka. Nummer 2 hölls i samband med CV-eventet. Under våren
slog utskotten samman sina möten. Under våren har än så länge 2 gemensamma
utskottsmötet hållits. Stadgan som tidigare sa att varje utskott behövde ha 3 möten/
termin ändrades på föreningskollegiet.
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FramtidsPlanera
Eftermiddagen den 8 maj har arbetsgivare till samhällsplanerare bjudits in för att
presentera sig och föreläsa om vad samhällsplanerare och samhällsgeografer har för
arbetsmöjligheter hos dem. Arbetsgivarna som ska vara på plats är Ramböll,
Fasticon, UL och Uppsala kommun. Projektgrupp bestående av: Liz (projektledare),
Anders Nordwall, Matilda Borg, Gustav Franchell, Sofia Millbert, Matilda Hällgren
och Leon Boman.
Karriärkväll
Kvällen den 15 maj bjuder vi in nya och gamla medlemmar för att delta på en
karriärkväll där samvetaralumnerna får dela med sig av sina erfarenheter efter
examen. 7 stycken alumner är anmälda och Maria Åberg från SSR kommer att finnas
på plats och ge tips inför en bra start i arbetslivet. Vi bjuder på dricka och tilltugg.
Sponsgrupp
Parallellt med evenemang har sponsgruppen arbetat med att ta fram
invigningspåsar och innehåll till dessa samt kontaktat företag för att undersöka
möjlighet till att utveckla samarbeten. Ett långtgående samarbete med Café Mimmi
har etablerats men utöver det ingen mer långtgående samarbetspartner. Tyréns var
en tänkt samarbetspartner tills de avbröt långt in i processen. De hjälpte oss dock att
sponsra våra tygpåsar. Deltagare i sponsgruppen har varierat lite under året men har
varit: Marcus Haglund, Tobias Willebrand, Jacob Maartmann och Julia Jokiaho.
Företag/organisationer som har bidragit med produkter är: Tyréns, SSR, Uppsala
Studentkår, Lindvalls, Arla, Max, Öländska bönchips, Vitamin Well, Norea, Fitness
24/7, Studenthälsan, Campus 1477.

Utbildningsutskottet
Partiledardebatten
Partiledardebatten ägde rum den 12 september 2016 i Hörsal 3 i Ekonomikum.
Debatten var en del av invigningen vilket innebar att alla recentiorer och faddrar
hade företräde till platserna. Hörsalen var fullsatt innan debatten startade. De som
deltog var förbundsordföranden från:
CUF: Förbundsordförande Magnus Ek
SSU: Förbundsordförande Philip Botström
KDU: Förbundsordförande Sara Skyttedal
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Grön Ungdom: Förbundsordförande Hanna Lidström
Ung Vänster: Förbundsordförande Hanna Cederin
SDU: Förbundsordförande Tobias Andersson
MUF: Förbundsordförande Rasmus Törnblom
LUF: Förbundsordförande Joar Forssell
Moderator: Stig-Björn Ljunggren.
Debatten berörde ämnena utrikespolitik, välfärdsfrågor samt skolan. Nytt för i år var
att vi i utbildningsutskottet hjälpte till med uppläsning av frågor från publiken via
Twitter och Facebook. Frågorna kom under hela debatten. På grund av händelser
två dagar innan debatten var vi tvungna att ta in vakter trots att detta inte var
nödvändigt från början. Hashtaggen #samdebatt16 användes och trendade på
Twitter.
Case-föreläsning
Utbildningsutskottet anordnade tillsammans med Näringslivsutskottet en caseföreläsning som Helena Ringborg höll i den 11 oktober. Helena kommer från SSR
och pratade om Samhällsvetar SM i case och lät oss testa 2015 års case från SM. Vi
bjöd på Wraps som SSR stod för och det kom 20 personer. Två anmälde sig sedan
till 2016 års upplaga av Samhällsvetar SM i case.
Föreläsning med Anders Ygeman
Den 28 november hade utbildningsutskottet en föreläsning och frågestund men
inrikesminister Anders Ygeman. Där ämnen som invandring, integration, polisen/
Säpo och läktarvåld togs upp. Föreläsningen började med att Ygeman höll en
inledande föreläsning om sina ansvarsområden som inrikesminister och hur arbetet
har fortskridit under han tid på posten. Efter ca en 30 minuters föreläsnings så tog
Ygeman emot frågor från publiken, vilket varade i ca 40 så att alla fick ställa sin
fråga. Det var en intressant och informativ föreläsning i hörsal 3 med ca 80
deltagare.
Info om kurser
Den 15 mars hade utbildningsutskottet ett mingelmöte inför kursvalet. Det var
Samvetare som har läst flera kurser som svarade på frågor och berättade om sina
erfarenheter från de kurser som de har läst. Det var många från första terminen där.
Vi hade representanter från bland annat företagsekonomi, nationalekonomi,
statsvetenskap, psykologi och sociologi där. En representant från internationella
kansliet var också där.
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Debatt- Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson
Den 22 mars hade utbildningsutskottet bjudit in Gudrun Schyman och Birgitta
Ohlsson, för att debattera feministisk inrikespolitik. Detta skedde i en fullsatt hörsal 3
det var även ca 30 personer som inte fick plats i salen, därför erbjöds möjlighet att
titta på debatten vi livestream på Facebook där det som mest var ca 300 som
tittade. Under debatten avhandlades ämnen som pension, kvinnovåld med UNT’s
politiska chefredaktör Håkan Holmberg som moderator. Efter en intressant debatt så
bröt vi för frågor de sista 15 minuterna. Frågorna kom från publiken och från Twitter.
Evenemanget var lyckat och uppskattat av både åhörare de debatterande och
moderator. Både Schyman och Ohlsson hade innan skrivit på Twitter att det skulle
komma till oss och Ohlsson tackade oss även för ett väl genomfört evenemang på
Instagram vilket är bra PR för föreningen. Hashtag #samdebatt användes.
Retorikföreläsning
Den 10 april anordnade utbildningsutskottet en retorikföreläsning. Denna ägde rum
på Ekonomikum i sal H432 där Rebecka Göransdotter mastersstudent i retorik vid
Uppsala universitet, hade en föreläsning på ca 70 minuter som delvis var en
föreläsning inom retorikens grunder men som även riktade in sig på retorik i
situationer som arbetsintervjuer och presentationer. Efter föreläsningen ägnades ca
20 minuter till frågor från åhörarna. Det bjöds på kaffe och det var 12 personer
närvarande.
Utskottsmöten
Utbildningsutskottets första och andra utskottsmöte på höstterminen ägde rum den
13 september respektive 19 oktober och kombinerades båda med pluggstuga där
de som ville var välkomna för att plugga och äta fika. Det andra mötet/pluggstugan
hade inriktning mot statistik och mastersstudenten i statistik, Erik Stenberg, var där
för att svara på frågor och hjälpa alla som var där. Det var mycket blandade terminer
som dök upp. På första mötet var det 23 som kom och på det andra 27 personer.
Det tredje utskottsmötet för höstterminen var en frukost på Norrlands nation den 15
december där vi riktade in oss mot mentorskap då de för tillfället sökte nya
mentorer.
Alla möten under vårterminen har varit gemensamma med de andra utskotten för att
få en bättre uppslutning och underlätta för medlemmarna som vill engagera sig. Det
första hölls den 13 februari och var en frukost på Ekonomikum i H432. Det andra
utskottsmötet var den 5 april och var återigen i kombination med frukost men denna
gång på Norrlands nation. Under båda tillfällena fick alla utskott berätta om sig
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själva och vad vi gör sedan har det varit öppet för frågor. Det tredje mötet ska vara
den 17 maj och även det ska vara ett gemensamt möte där vi presenterar de nya i
utskotten.
På spåret quiz
Utbildningsutskottet ska den 10 maj anordna ett quiz med “På spåret”-tema. Det
kommer vara sex lag som tävlar mot varandra på V-dala nation.

Mentorskap
Sedan HT16 har utbildningsutskottet haft regelbundna mentorskapsmöten i tre
separata kurser:
Samhällsvetenskaplig grundkurs, Samhällsplanering och Nationalekonomi A. Dessa
mentorskap har skett separat med en huvudansvarig för Samhällsplanering och
Nationalekonomi A. Ansvaret för Samhällsvetenskapliga grundkursen har fördelats
lika mellan de två mentorskapsansvariga.
Mentorskap i Samhällsplanering
De som studerat första året av programmet i Samhällsplanering har under VT17 haft
möjligheten att gå på regelbundna mentorsmöten, handledda av utbildade SIledare. Dessa möten har letts av SI-ledare tillsammans med mentorskapsansvarig.
Hittills har åtta mentorskapsmöten arrangerats under VT17. Vid terminens slut
beräknas mentorskapet ha hållt i elva möten. I snitt har cirka 15 personer har deltagit
på varje möte.
Mentorskap i Samhällsvetenskaplig grundkurs
De som har studerat första terminen av Samhällsvetarprogrammet, det vill säga
Samhällsvetenskaplig grundkurs, har kunnat delta på mentorsmöten handledda av
SI-ledare. Mentorskapet under HT16 har sammanlagt haft fyra SI-ledare, varav två av
dessa är föreningens mentorskapsansvariga. Även VT17 hade mentorskapet fyra SIledare. Skillnaden med denna termin var dock att ingen av de mentorskapsansvariga
agerade SI-ledare. Det arrangerades nio möten HT16 och sju möten VT17.
Uppslutningen har varierat. Uppskattningsvis närvarande 15-25 personer på varje
möte under HT16. VT17 var uppslutningen mindre och låg på cirka 10-15 personer
per möte.
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Mentorskap i Nationalekonomi A
Föreningen har bedrivit mentorskap i Nationalekonomi A. Dessa möten har letts av
två stycken SI-ledare. Då kursen är uppdelad i fyra delkurser har det varit ett möte
inför varje delkurstenta. Det har varit cirka 10-20 personer på varje möte.

Invigning
HT 16
Höstterminen 2016 pågick invigningen fyra veckor och det övergripandet temat var
”Filmer”. Recentiorerna var uppdelade i fyra olika lag vars teman var: Disney,
Sällskapsresan, Skräck och TeenAge. Varje lag bestod av sju till nio faddrar varav en
kapten samt cirka 11 recentiorer. Totalt deltog 78 personer under invigningen på
höstterminen.
Första dagen på terminen och startskottet för invigningen var måndagen den 29/8.
Vi började med samling i hörsal 2 på Ekonomikum där fadderlagen fick presentera
sig och efteråt blev det 5 kamp på Smålands nation som vi hade hyrt. Kvällen blev
väldigt lyckad och det kom många ölfaddrar och hjälpte till med 5-kampen samt
efterföljande dansgolv. Under invigningens första vecka hade vi två aktiviteter. Först
en utgång på Norrlands nation den 31/8. Lagen hade egna mingel hemma hos
faddrar och sedan möttes alla lagen upp på Norrlands nation för den första
nationsutgången. På fredagen samma vecka, den 2/9, hölls Stadskampen. Den
innebar att alla lagen hade 1,5 timme på sig att ta sig runt i Uppsala och utföra
poänggivande uppdrag. När tidsbegränsningen var slut möttes alla lagen upp och vi
gick gemensamt till Värmlands nation.
Andra veckan på invigningen hölls tre aktiviteter. Först var det måndagen den 5/9 då
hölls tillsammans med idrottsansvarige en ”Capture the Flag”-turnering utomhus på
Ekebyplanen. Tisdagen den 6/9 var det Samvetardagen som hölls för tredje gången
i rad, denna gång hade vi hyrt GH nation. Generalerna valde att tillsammans med
viceordföranden i våra utskott plus viceordförande i styrelsen utveckla konceptet
något. Detta gjorde vi genom att först låta våra sponsorer berätta om vilka dom är
och vad dom gör. Sedan hölls ett föreningsrelaterat quiz, allt för att reccarna skulle få
en bättre inblick i föreningens verksamhet. Kvällen avslutades med en beerpongturnering mellan lagen samt lite dansgolv. Fredagen den 9/9 anordnades en
quizkväll på Göteborgs nation. Generalerna valde även här att omarbeta konceptet
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från tidigare invigningar genom att köra ett film-quiz istället för det tidigare
fadderquizet. Vilket uppskattades av både faddrar och reccar.
Tredje veckan anordnades tillsammans med utbildningsutskottet den årliga
partiledardebatten med alla ungdomsförbunden. Onsdagen den 14/9 hölls lilla
pubrundan med ölfaddrar som höll i uppdrag på fem utav Uppsalas nationer.
Därefter gick vi samlad trupp till Norrlands nation för utgång. Veckan avslutades
fredagen den 16/9 med en utgång på Värmlands nation där lagen själva fick ordna
med gemensamma förfester innan utgången. Vilket blev väldigt lyckat.
Fjärde och sista veckan var det äntligen dags för den första tentafesten tisdagen den
20/9. Generalerna hade hyrt en lokal på Studentstaden så att alla lag kunde
förmingla tillsammans för att sedan avsluta kvällen på Södermanlans – Närkes
nation. Dagarna innan invigningsgasquen fick varje lag själva planera in en filmkväll
vilket blev invigningens andra nyktra aktivitet. Fredagen den 23/9 avslutades
invigningen med en fantastisk tre-rätters sittning på Östgöta nation. Generalerna
valde att själva agera toastmadame men att överlåta sången till en sånganförare.
Kvällen flöt på som planerat med många tal och mycket sång för att sedan avslutas
med ett härligt dansgolv på nationen.
VT17
Under vårterminen 2017 pågick invigningen under 5 veckor. Det övergripande temat
var ”Tidsresa” och reccarna delades upp i fyra lag. Lagen bestod av ca sju till elva
faddrar med ungefär femton reccar i varje lag. Ungefär 100 personer deltog under
invigningen om man räknar med faddrarna. Aktiviteterna som genomfördes under
våren skiljde sig en del från de under hösten då några aktiviteter hade ersatts. En
helt ny aktivitet för våren var ”Tour de Uppsala” som innebar att lagen besökte olika
faddrars lägenheter och gjorde uppdrag där. Första dagen hölls till på Värmlands
nation där vi lekte samma lekar som under höstterminen. Efter det var andra
aktiviteten en vanlig utgång på Norrlands som andra aktivitet, något vi inte gjorde
terminen innan. Istället för att ha ”Capture the flag” som idrottsevenemang så
återgick vi till att ha Spökbollsturnering som vanligt, då den turneringen är något
som uppskattas mycket i föreningen. Pubrundan flöt på utan problem, fem nationer
besöktes för att sedan avsluta kvällen på Östgöta nation där vi fått biljetter som bröt
kön fram till kl.22. Samvetarnas dag hölls som tidigare på GH nation med ungefär
samma upplägg som föregående termin. En förändring från höstterminen var att
invigningen hade utgångar på Östgöta och Stockholms nation, detta för få lite
variation i de nationer som besöks. Ett quiz hölls på Göteborgs nation, men även nu
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så var quizets innehåll allmängiltigt och handlade inte om frågor kring faddrar/
kaptener.
För samvetarnas tentafest hyrdes en del av Norrlands nation där vi hade en slags
klubb-kväll som enligt oss blev väldigt lyckad. Inför den sista utgången hade en av
faddrarna i ett lag hyrt lokalen ”Arken” där alla kunde samlas och ha gemensam
förfest, något som uppskattades av reccarna. Samma vecka som gasquen hade
lagen separata filmkvällar. Invigningsgasquen hölls på Värmlands nation och denna
gången tillsattes två toastmadamer som presenterade kvällens talare och höll
ordning. Även en sånganförare tillsattes.
Det som var problematiskt under invigningen var att en del lokaler vi hade förlitat
oss på att använda sen tidigare termin inte var tillgängliga och vi fick då tänka om.
Det inträffade även ett missöde med en sladd under Första dagen på Värmlands
samt att personalen inte var helt beredd i baren/garderoben vilket ledde till långa
köer. Under själva invigningsgasquen var det lite samma problematik, en del
teknikstrul och missförstånd kring bordplacering, men det löste sig och gasquen flöt
på bra efter det. Överlag en bra och rolig invigning där det mesta gick som planerat.

Slutligen
Vi i styrelsen 2016/2017 är väldigt nöjda med det verksamhetsår vi haft! Vi vill tacka
alla medlemmar som varit delaktiga i projektgrupper och hjälpt oss driva föreningen
framåt, samt de medlemmar som kommit med inspel och dykt upp på våra
aktiviteter. Tillsammans har vi sett till att utvecklingen för Föreningen
Samhällsvetarna Uppsala fortsatt går stark framåt. Till sist vill vi tacka för oss och vi
ser fram mot vad som komma skall!

