Protokoll för styrelsemöte - Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
Datum - 30/3-2022
Plats - Enequistrummet (K436)
Tid - 17AK

Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Emelie Farazi
Hanna Johansson
Tyra Nilsson
Louise Missirliu
Lisa Ljungberg
Edvin Stridh
Felix Hessel
Agnes Aldenberg
Melina Rosendahl
Oskar Lörström
Anna Olsson
Annie Johansson

Frånvarande
Robert Spjern
Ipek Fekre
Elin Stenmark
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 Oskar Lörström till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 22/3.
Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen
c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

● Godkänna dagordningen
3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Uteslutning av medlemmar & uppföljning
i) Uppföljning av medlemmar kommer ske.
c) Teater
i) Stadsteatern har skickat ut ett intresse om vi skulle vilja gå på en föreställning,
frågor kring hur många som får gå är oklart. Uppföljning ska ske.
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Sånganförandeposten
i) Vi skippar att posten får gå gratis.
ii)
Alltid sånganförare, om inte möjligt att delta är hen ansvarig för att hitta en
ersättare.
iii) Låter det som en bra post? Posten är skapad för att underlätta för aktivitet och
slippa förklara för en ny person varje gång.
iv) Röstning för posten: 10 JA. Posten blir inrättad.
c) Återkoppling och uppföljning till faddrar efter invigning var uppskattat. Kommer
föras vidare till nästa ordförande.
5. Ekonomi
a) Lägesrapport
i) Ekonomin ser god ut. Gapet som tidigare var i budgeten har rättats till.
ii)
Frågor angående budgeten och bidrag, blir det knasigt i överlämningen med
budgeten?
iii) Uppdatering om hur alla utskott ligger till med budget så skattmästare än
uppdaterad inför att skriva ny budget.
6. PR
a) Lägesrapport
i) Ganska lugnt just nu. Inlägg om balen ska ut snart.
7. Näringsliv
a) Lägesrapport
i) Event med alumner planeras nu. Lugnt utöver det.
8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
i) Filmkväll på g och plugga-stuga snart.
b) Mentorskap
i) En träff kvar för samhällsvetare och fler kvar för samplanerare.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
i) Från Ordförande: lägg till en obligatorisk ruta där de som köper släpp-biljett
förbinder sig med Samvetarnas policys och stadgar, då släppet är under
Samvetarnas namn.
ii)
Sittning nästa vecka.
iii) Balen - biljetter har börjat säljas och om de säljs är budgeten lugn.
iv) Inför alumn-släppet ska även en knapp in i formuläret om de vill bli
uppskrivna i medlemsregistret på en alumn-lista. Dela med sekreterare sen.
v)
Maten på balen ska om det går vara vego helt om det går.
10. Idrott
a) Lägesrapport
i) Vals-lektioner inför balen.
ii)
Fadder-mötet att de ville ha ett anonymt formulär till styrelsen utanför
invigning. Det ska ordförande och vice fixa.
iii) Exempelbild på funktionströjan för intresseanmälan för den.
iv) Samlöp-facebookgruppen kopplas till samvetarna.
11. Generaler
a) Lägesrapport
i) INTE NÄRVARANDE.
12. Nästa möte
a) 13/4
13. Övriga frågor
a) Styrelse AW? Lägger ut intresseanmälan.
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Josefine Wiberg Malmström
Justerat av: Oskar Lörström

