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

Datum - 23/11-2021
Plats - Ekonomikum - Enequistrummet (k436)
Tid - 17ak

Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Emelie Farazi
Hanna Johansson
Tyra Nilsson
Louise Missirliu
Lisa Ljungberg
Edvin Stridh
Agnes Aldenberg
Melina Rosendahl
Oskar Lörström

Frånvarande
Felix Hessel
Vilma Öström
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 Lisa Ljungberg till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom en vecka (16/11) innan mötet.

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

● Godkänna dagordningen



3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Valberedning
- Vakanta platser i valberedningen. Utlysta innan jul för att minimera stress inför våren.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Kåren
- De kommer dra ner bidrag från kåren. Viktigt att söka bidrag inom utskotten.
- Under samvetardagen bör vi “marknadsföra” för kåren och att blir medlem där.

Kanske att kåren står med?

5. Ekonomi
a) Lägesrapport
- Allting är i nuläget är stabilt.
- Positivt om man kan söka bidrag utifrån!

6. PR
a) Lägesrapport
- Allting rullar på och mycket kommer läggas ut kommande månad på sociala medier.
- Fortfarande intresserade av en projektgrupp för att fixa hemsidan.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport
b) “Samdag” 9/12
- Ordförande ser till att fixa schema inför dagen där styrelsen kan skriva in hur dagen

ser ut för vardera person, så vi alla möjligtvis kan stå och hjälpa till under dagen.
- Titta på olika möjligheter för kostnadsbidrag av fika. Sondera i kostnaden.
- Finns det något som kan läggas till i sam-shopen som inte finns nu?

- Kanske skaffa en projektgrupp för att designa nya grejer?
- Pitcha för vattenflaskor på idrottsevenemangen och innebandyn?
- Inventeringen för vad vi har i lager är lite sned just nu.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
b) Examensceremoni
- Rösta igenom om hur vi gör med examensceremonin. Hur gör vi?
- Det är väldigt mång som har frågat om ceremonin och intresset är stort. Slänga ut en

enkät och se hur intresset ser ut (för underlag i att visa intresset för till exempel
institutionen), samt fixa projektgrupp.

- Kulturcirkel snart, och pluggstuga.
c) Mentorskap
- Klara för denna termin! Det blev väldigt lyckat.
- Diplom ska göras med underskrift av ordförande.



- Kvitton till ekonomi.
- Rekrytering av nya mentorer nästa termin.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
- Det rullar på.
- Juljasquen är slutsåld.
- Gemensam slabb med UMV?
- Filmkväll, omröstning om film?

10. Idrott
a) Lägesrapport
- Futsal-laget är fullt, men finns möjlighet att komma och kolla!
- Basket är på schemat och evenemang kommer.

11. Generaler
a) Lägesrapport
- Strykt, inte här.

12. Nästa möte
a) Prel. 7/12

13. Övriga frågor
a) Inga.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Josefine Wiberg Malmström

Justerat av: Lisa Ljungberg,


