
Protokoll för styrelsemöte - Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711

Datum - 16/2-22
Plats - Enequistrummet (K436)
Tid - 17.15

Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Tyra Nilsson
Louise Missirliu
Edvin Stridh
Felix Hessel
Agnes Aldenberg
Oskar Lörström
Ipek Fekre
Elin Stenmark
Melina Rosendahl
Anna Olsson
Annie Johansson

Frånvarande
Emelie Farazi
Hanna Johansson
Lisa Ljungberg
Lisa Helander

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar att
● Välja Maja Rudin till mötesordförande
● Välja Josefine Wiberg Malmström till mötessekreterare
● Välja Edvin Stridh till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 8/2.

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen



Styrelsen beslutar att
● Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Stadg-möte - Alla stadgar är genomarbetade. Ordförande föreslår att vi nästa vecka

tar en kväll för att gå igenom alla stadgar. Alla läser igenom stadgarna + ändringarna.
Måndagen 21/2 17ak kommer stadgar gås igenom.

i) Ordförande har haft möte med valberedningen och de verkade taggade och
redo.

c) Terminen:
i) Årsmöte - Planerat helgen 9/10 april, v.14.

ii) Majkollegium - Inget planerat möte.

4. Generalerna
a) Lägesrapport - det går bra, nu ska alla aktiviteter som skulle ske efter restriktionerna

släppte ske. Dock problem med orbi i förhållande till betalningar.

5. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport - Mentorskap får sina pengar genom bidrag från kåren, som ska sökas

om.

6. Ekonomi
a) Lägesrapport - Invigningen verkar har varit billigare än trott. Men en mer noga

undersökning ska göras. Budet kring fulsittningen har påbörjats och jämför med
tidigare års budgetplanering för sittningen.

i) Det börjar närma sig redovisningsperiod och skattmästare behöver skicka hur
mycket varje utskott har gjort av med för att planera budget för nästa styrelse.

7. PR
a) Lägesrapport - Jobbar i allmänhet bara med uppgifter från alla utskott.
b) Terminen:

i) Teaser - material från gasque, inspark och bal.
ii) Samshop - filma och fota.

Hemsidan - fortsätta finslipa och utöka med sidor.
iii) Insta quiz x2 - vett och etikett för balen och gasquen.
iv) Utskottets presentationer - inför ansökningar till styrelsen. Vänta på

valberedningen för uppdatering för datum.
v) PR för föreningen - för att få in mer medlemmar. Senare i vår att ha

evenemang ute med sponsorer, med tävlingar (exempelvis brännboll) och
grillning. Och sälja från samshopen.

8. Näringsliv
a) Lägesrapport



i) 23/2 samshopsdag med paketerbjudanden.
ii) Kolla spons till valborg och SAMCAMP.

iii) Planerat alumnkväll i slutet av mars. Tips på alumn som kan representera
programmen och jobbar.

9. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport -
b) Terminen

i) Pluggstuga - bokat klassrum och fika. 9/3. SAMDAG samma dag i ett annat
rum.

ii) Föreläsning studieteknik - alla välkomna, mest riktat som reccar som precis
börjat plugga.

iii) Kulturevent - kanske fyris-bion eller hörsalsfilm. Sker i slutet av april.
iv) Debatt/föreläsning - Kul i förhållande till valet. Men oklart om det ska

genomföras. / EU-debatten är oklart fortfarande.
c) Mentorskap - Träff och överlämning och mentorskap idag. Många kom och intresset

finns. Möte igen om två veckor och kommer ske kontinuerligt.

10. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport -
b) Terminen:

i) Pubrunda -
ii) Filmkväll -

iii) Cykelevent -
iv) Sittning, v. 12 -
v) Destination x -

vi) Samquiz -
vii) Bal - Projektgrupp som kan göra småsaker, men styrelse som huvudsakliga

projektgrupp? Efter kontakt med slottet kan vi upprätta roller och vad som ska
göras, så att vi får ut evenemang och få igång tagg.

viii) Samspex och samband, göra inlägg om vilka event som kommer och att det
skulle vara kul om folk ville göra något på evenemagen i varje grupp.

11. Idrott
a) Lägesrapport - Det har varit rent organiserings-mässigt har det varit lite strul. Jobbar

nu med att pusha futsal matchen och framtida tider för det.
i) Innebandyn är igång igen.

ii) En lös planering för terminen är igång men rullande aktiviteter, exempelvis
löpgruppen och innebandyn.

iii) Kanske fixa en introduktion till löpning?
iv) Kanske planera in fotboll?
v) 1-2 övriga aktiviteter per månad, där de hyr hall och kör olika aktiviteter. Ett

roligare evenemang, exempelvis klättring i mars. Brännboll etc.
vi) Säsongsavslutning: baddag?



vii) Föreläsning med info kring bra för kroppen etc?
viii) Inlogg till existerande instagramkonto för att locka.

12. Nästa möte
a) 2/3

13. Övriga frågor
a) -

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Josefine Wiberg Malmström

Justerat av: Edvin Stridh


