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

Frånvarande
Jarl Jeding
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 Martina Höög till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 9 oktober på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen



c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Förra styrelsemötet började en diskussion om att eventuellt köpa in en högtalare till
invigningen VT23 och föreningens evenemang. Nu har Louise pratat med Linn om detta och
kommit fram till att det vore en bra investering. Eftersom en högtalare dock är något som
kommer kosta föreningen några tusen kommer styrelsen rösta om detta beslut på nästa
styrelsemöte. Innan mötet kommer ordförande även skicka ut ett dokument med information
om modell och pris osv. på den högtalare som är aktuell för närvarande.

Problemen med Google Workspace som det talades om på förra styrelsemötet är inte längre
aktuella, allt är löst och kommer förbli gratis för oss. PR tar vid.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Agnes och utbildning har haft ännu ett möte om Samvetarversionen av kontaktdagarna som
de vill hålla för våra medlemmar och andra som pluggar något samhällsvetenskapligt.
Utskotten behöver dock hjälp med idéer på ett namn samt vad man som student vill ha med
för olika aktörer eller upplägg. Alla idéer är välkomna och kan skickas på mail eller privat.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Det har inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet. Ett möte med Orbi är påväg och
förhoppningsvis kan en tid skickas ut snarast.

6. PR
a) Lägesrapport

Det rullar på med uppdrag och hemsidan. PR tar gärna emot konstruktiv kritik och idéer på
vad som kan förbättras eller ändras på hemsidan eftersom de suttit så länge med hemsidan
och börjat stirrat sig blinda på den. Dessutom trycker PR på att komma direkt till de om något
ser dåligt ut.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Näringsliv var inte med förra mötet så därför finns lite att prata om. Fakturan för falafeln är
skickad och pengarna är på gång. Denna gång var fakturatiden lite lång, till nästa gång bör
den förkortas. Näringsliv vill även öppna upp Samhoppen igen, men måste då köpa in grejer.
Lagret är nästan helt tomt förutom ett stort lager av exempelvis kapsylöppnare och gnuggisar.
Styrelsen är överens om att det kan vara bra med en intressekoll innan näringsliv köper in
saker. Eventuellt ska även nya, mer aktuella, bilder tas till hemsidans Samshopp.



Näringsliv har även skickat ett mail till SSR om att omförhandla avtalet med dem.
Föreningen hoppas på att få mer sponsorpengar och mer pengar till samvetarpåsen. Budet var
eventuellt lite för ambitiöst, men förhoppningsvis går det att förhandla.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Det som är nytt sen sist tog Vice Ordförande upp tidigare i protokollet.
b) Mentorskap

Föreningens nya kaffebryggare invigdes på måndagens mentorskapsmöte. Det rullar på bra
för mentorskap.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

På måndag håller aktivitet en vandring med idrott, många verkar intresserade. Engagemanget
för fulsittningen ser däremot ut att vara ganska lågt på Facebook men det är först med
biljettsläppet på lördag vi får se hur det går. Generalerna lugnar med att de hade få som
klickade i intresse på facebook men trots allt hade många som dök upp.

3 biljetter till DestinationX är ännu inte sålda, imorgon är dock sista dagen att köpa biljett
eftersom det är sista dagen att avboka platser på boendet. Aktivitet har omförhandlat
transportkostnaderna och det ser nu ut att jämna ut sig med budgeten.

Föreningens Samband behöver en lokal att repa i, något som kostar 200 kr per tillfälle.
Frågan är hur aktivitet ska finansiera detta? Rimligast är att lägga in kostnaden i
gasquebiljetten. Louise ska prata med Felix Hessel om hur många tillfällen som kan behövas.

b) Sånganförare
Erik kan tyvärr inte delta som sånganförare på fulsittningen, Erik har dock pratat med
Viviann Hoac om att ta över posten vid tillfället. Under fulsittningen ska hon även gå igenom
en del regler för att undvika att det blir allt för stökigt.

En informativ vett- och etikettvideo till Julgasquen och framtida evenemang är en idé som
styrelsen funderat på och som skulle underlätta för Erik. Oskar skriver en pitch till nästa
möte.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Fakturan från innebandyn har kommit på 1200 kr, dock har inte så många Orbi-biljetter sålts.
Det är tyvärr färre som går på innebandyn nu och tillsammans med inflationen har priset ökat
från ca 100 kr till 260 kr per termin. Nyckeln till innebandyn ska också ta och uppdateras,
detta tar styrelsen med Hampus Håkansson.

Padeln har gått 500 kr back då en bana var tvungen att hyras längre tid. Detta ser dock inte ut
att bli något problem för idrottsutskottet.



11. Generaler
a) Lägesrapport

Fadderansökan till nästa termin kommer upp om två veckor. I år kommer det vara först till
kvarn samtidigt som nya faddrar prioriteras. Generalerna vill inte ha 10 faddrar i varje lag,
det är bättre med en mindre skara men mer engagerade faddrar. Generalerna har även hittat en
ny sponsor, ett kontrakt har skickats till secondhand affären Loppis Poppis som ser ut att gå
igenom.

Generalerna kämpar för 02-släpp på invigningsgasquen. Göteborgs har bokats men de har
varnat om att priserna för mat och lokal kommer öka till nästa termin. Styrelsens olika utskott
uppmanas också att fylla i terminsplaneringen så att invigningens evenemang inte krockar
med andra planerade evenemang.

12. Nästa möte
a) Måndag den 31 oktober, kl 17.15 i Enequistrummet

13. Övriga frågor
a) Vad vill vi ha för bilder på hemsidan? Bildförslag skickas till PR. Styrelsen önskar

också att marknadsföra våra olika aktiviteter på hemsidan bättre.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Martina Höög 2022-10-20


