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

Frånvarande
Ira Östman
Wilma Eriksson
Johan Sundeman
Clara Hellquist
Martina Höög
Didi Daoud

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 Linus Enderstad till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 18 oktober på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen



3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Det är mycket som händer för ordförande just nu men det rullar på.
b) Mentorskapsansvarig

Det finns numera en vakant post i styrelsen efter att mentorskapsansvarig för
samhällsplanerarna hoppat av sitt styrelseuppdrag. Information om posten har lagts upp på
sociala medier under dagen.

c) Högtalare
Styrelsen vill köpa in en högtalare inför nästa invigning och efter förra styrelsemötet ska det
idag röstas om vi ska köpa in en JBL Partybox för ca 3800 kr. Innan omröstningen togs
eventuella invändningar upp:

- Vill vi ha mikrofoner till högtalaren? Det finns högtalare där detta ingår, annars måste
vi köpa till och detta kan vara dyrt. Eventuellt går det dock att köpa second hand.

- JBL är ett etablerat märke på marknaden som eventuellt lägger på en del pengar för
märket. Det kan finnas alternativ av andra mindre etablerade märken som är
likvärdiga och billigare eller till samma pris men bättre.

- Vikt, batteritid och vattentäthet är också viktiga faktorer att kolla på eftersom
högtalaren ska kunna tas med på olika evemang utomhus.

Styrelsen beslutar att vänta med omröstningen, ämnet behöver diskuteras vidare.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Vice ordförande och utbildningsutskottet har fortsatt arbetet med arbetsmarknadsmässan.
Utskotten har börjat kontakta olika personer, företag och organisationer som kan tänka sig
hjälpa till eller delta. Mässan förväntas bli av i april eller maj 2023 och tanken är att den ska
äga rum på nation. Mässan ska vara öppen för alla som pluggar något samhällsvetenskapligt
med ett mer casual mingel efteråt. Tanken är även att arbetet ska etablera en bra grund för att
kunna genomföras igen i framtiden

Samvetardagen vårterminen 2023: En ny idé är att göra samvetardagen till en pubrunda fast
en nykter styrelserunda hem till de olika styrelsemedlemmarna. Spontant tycker resten av
styrelsen att det låter som en bra idé. Gamla stereotyper om att “samvetardagen är tråkig”
måste bort!

Möte med Uppsala studentkår: Universitetet har ont om pengar just nu och detta drabbar flera
föreningar som är mindre och redan har lite mindre pengar. Risk att lärartid och andra
resurser kommer bli minskas på flera håll. Energikrisen har lett till att Universitet kommer
sänka temperaturen och dra ner på ventilationen, dessutom kan det hända att vissa campus,
exempelvis Ekonomikum, kommer stängas ner över jul. Det är viktigt att rapportera till
Agnes eller kåren om det upplevs problem pga nedskärningarna. Kåren meddelar även att
evenemang inom Samvetarna som involverar andra program eller sektorer kan få
marknadsföring från kåren.



b) Hur hanterar vi sexuellt ofredande? - Samarbete med kåren
Agnes har pratat med kåren om hur vi bör hantera sexuellt ofredande och eventuellt ska de
hålla en utbildning tillsammans för att uppmärksamma detta. Agnes vill även hålla ett internt
möte inom styrelsen inför vårens invigning och påbörja en rutin tillsammans för hur vi ska
hantera ofredanden. Styrelsen är eniga om att detta är en bra idé.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

DestinationX är betald och Linn känner nu att hon har bättre koll på likviditeten. Ekonomi
väntar fortfarande på fakturan från Göteborgs nation och invigningsgasquen, detta är den
sista stora fakturan på ett tag.

Frågan om att ha ett gemensamt bankkort för föreningen har lyfts. Linn har kollat på detta
och det skulle kosta ca 200 kr per år, problemet är dock att kortet är personligt och därför
måste ha hennes namn på sig. Frågan ska diskuteras vidare men som det ser ut nu är det
enklast att fortsätta så som vi gör.

6. PR
a) Lägesrapport

Styrelsens googledomän är nu helt säker. PR har påbörjat mer arbete med hemsidan däribland
nya bilder och videor. Ett förslag från de andra utskotten tas upp om att det under
samshoppen bör finnas en länk till orbi eller annan info om hur man går tillväga för att köpa
merch. I övrigt håller PR just nu på att prata med SSR om en video de vill att vi ska lägga upp
på våra sociala medier. De är dock dåliga på att svara och det är också oklart om vi får någon
ersättning för att lägga upp detta.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Näringsliv har kollat på att köpa in merch som de hoppas kunna sälja på nästa pluggstuga.
Jakten efter ny huvudsponsor går trögt men är i full gång. Näringsliv har skickat två mail till
SSR men har fortfarande inte fått något svar. Akavia har visat intresse och vill ha ett digitalt
möte om att eventuellt bli vår nya huvudsponsor.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Datum för en pluggstuga med samshoppen har bestämts till den 15 november. Arbetet med
arbetsmarknadsmässan har också fortsatt som tidigare tagits upp under mötet. Första
bokklubben hölls förra veckan och det gick superbra. Nästa bokklubb har redan lagts upp och
hålls i slutet av november. Utbildning önskar en egen Instagram till bokklubben, detta tas
med PR.

b) Mentorskap
Ej närvarande



9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Aktivitet har hållit två evenemang sen sist: vandringen och Oktoberween. Ett bord gick
sönder på fulsittningen, så vi får se om detta kommer debiteras. Annars är aktivitet väldigt
nöjda med evenemangen. Ytterligare ett evenemang med idrottsutskottet har börjat planeras,
detta evenemang planeras innehålla vinterbad, bastu och övernattning. Preliminärt väntas det
kosta 250 kr per person om 40 pers kommer. I övrigt har det börjat planeras för en pubrunda
efter nästa invigning samt en slabb i slutet av april.

b) Sånganförare
Förra mötet pratade styrelsen om att göra en film om vett- och etikett som ska visas på
framtida sittningar. Nästa styrelsemöte ska styrelsen komma till mötet med mörk kostym för
att kunna filma detta, aktivitet och sånganförare har ett färdigt upplägg. Enda problemet är att
ingen har särskilt mycket erfarenhet med filmning och klippning.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Idrott håller en basketträning nu på lördag. Spökbollsturnering blir av och en hall är bokad.
Nu är det också bestämt att det kommer hållas yoga på Campus1477. Det blir en gratis
provträning och om intresse finns kommer det fortsätta veckovis. Just nu är det dock lite
mycket aktiviteter som kostar så vi får se om folk är villiga att betala. Innebandyn är för
tillfället på paus då få har betalat i Orbi.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Invigningsgasquen VT23 har blivit avbokad av Göteborgs. Eventuellt måste generalerna nu
förändra längden på invigningen, antingen komprimera invigningen till 3 veckor eller
förlänga den. Loppis poppis har inte svarat på mailet om att skriva kontrakt, ett möte med
Hedvig som sponsor har dock planerats. Beroende på vilka sponsorer vi får kan
samvetarpåsarna behöva förändras. I övrigt så rullar fadderansökningarna in just nu. Från
ölisar har det lyfts en önskan om bättre riktlinjer. En ölisutbildning är inte aktuellt men ett
samlat dokument med förväntningar och regler kan vara bra. Generalerna ska kolla på detta.

12. Nästa möte
a) Måndag den 14 november

13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Linus Enderstad, 2022-11-07


