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Organisation
Under verksamhetsåret 2017/2018 har följande personer varit förtroendevalda för
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala:

Madeleine Engström, Ordförande
Emelie Hägerström, Vice Ordförande
Rebecca Samuelsson, Skattemästare
Sophia Phylactou, Sekreterare
Sanna Neumann, PR-ansvarig
Linda Johannesson Pasquini, PR-gruppen
Tilde Thorsén, PR-gruppen
Simon Hallberg, Fotograf
Victoria Ulander, Ordförande aktivitetsutskottet
Saga Nyblom, Vice Ordförande aktivitetsutskottet
Joanna Nathansson, Ordförande Näringslivsutskottet
Marcus Haglund, Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Daniel Meleaku, Ordförande Utbildningsutskottet
Linnea Jansson, Vice Ordförande Utbildningsutskottet
Sofia Millbert, Mentorskapsansvarig
Max Kelbel, Mentorskapsansvarig
Viktoria Hallmans, General
Elvi Weckman, General
Tobias Willebrand, Idrottsansvarig

Övriga poster
Julia Hässel, Rebecka Stappe Renner, Jacob Rönnefall som valberedning och Johannes
Kivijärvi som revisor.

Möten
Under året har styrelsen haft 14 protokollförda möten samt en kickoff-middag den 27
augusti för att lära känna varandra och för att planera verksamhetsåret. Föreningskollegiet
ägde rum den 7 april 2018 i hörsal 2 på Ekonomikum.

Nya medlemmar
Under verksamhetsåret har vi skrivit in 111 stycken nya medlemmar, 49 stycken under
höstterminen och 62 stycken under vårterminen.

Allmänt
Verksamhetsåret 2018/2019 började med lite motvind med ett avhopp under första delen av
verksamhetsåret och tapp av en huvudsponsor då de valde att sponsra en annan förening
som låg närmare deras verksamhet. Men trots detta så har styrelsen kämpat på och lyckats
vända det och i slut ändan fått ett mycket bra verksamhets år med många uppskattade
evenemang.

Vi har under året fortsatt att bygga på den fina grunden som tidigare styrelser lagt innan oss.
Bland annat att genom fortsatt arbetet på att få samhällsplanerna att känna att de är
inkluderade, både i stort och smått. Exempel på detta att under invigningen att inte
arrangera en tenta fest då enbart samvetena skrivit tenta. Och att för andra året arrangera
planerardagen.

Vidare var ett annat mål att samarbeta mer med andra föreningen, detta har förverkligats
genom två mycket lyckade event. Gasqurade och Tropocale-festen. Det kommer även att ske
en diplomeringsceremoni tillsammans med UPaD och UPS.

Då föreningen växer och sociala medier och PR blir allt viktigare lade styrelsen på
föreningskollegiet fram en proposition om att utveckla PR-ansvarige till ett PR-utskott med en
ordförande och en Vice ordförande. Som godtogs av förenings kollegiet. Även
Samvetarpodden har tagits upp och omarbetats, även ett ramverk för framtida podcast
ansvariga har arbetats fram.

Vårt samarbete med Stockholms universitets Samhällsvetarförening har fortskridit med
representation.

Utskottens verksamhet kommer att presenteras noggrannare nedan.
Sammanfattningsvis är vi i styrelsen väldigt nöjda med det arbete vi bedrivit under
verksamhetsåret och känner att vi uppnått de mål vi satte i början av verksamhetsåret!

Vice ordförande med studieansvar
Under läsåret 2017/2018 har vice ordförande Emelie Hägerström varit Föreningen
Samhällsvetarna Uppsalas representant i Samhällsvetenskapliga sektionen vid
Uppsala studentkår, i Föreningen Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd
samt verkat som studerandeskyddsombud (SSO) vid Campus Ekonomikum.

I Samhällsvetenskapliga sektionen har en stor del av arbetet kretsat kring att tillsätta
studentrepresentanter vid Uppsala Universitets olika organ och att ta beslut
angående projektbidragsansökningar. Vi har också fört många diskussioner om
studiebevakning och kårens framtida organisation, något som i skrivande stund är en
omdebatterad fråga. SAMSEK har hållit möten regelbundet varannan vecka och för
att vice ordförande deltar i dessa möten erhåller föreningen 1000 kronor per termin.

Under läsåret 2017/2018 har vice ordförande deltagit i Uppsalaekonomernas
Strategiska utbildningsråd, som finns till då de numer har kårstatus för
Nationalekonomiska och Företagsekonomiska institutionen. För att delta i rådet
tecknades ett samarbetsavtal med föreningen Uppsalaekonomerna som gällde för
läsåret. Rådets sammanträden har i regel skett två gånger i månaden, men ibland
med större mellanrum. Under höstterminen låg ett stort fokus på att fortsätta förra
årets arbete men åsiktsprogrammet, för att sedan godta det under vårterminen. Vid
sammanträdena har även andra studierelaterade frågor diskuterats.

Vice ordförande har även varit verksam som studerandeskyddsombud (SSO) där jag
varit kontaktperson och den som studenter kan vända sig till om de upplever att
deras fysiska eller psykiska hälsa påverkas negativt av lokaler, lärare eller andra

å̊ universitetet. Detta arbete har dock varit relativt vilande och det har

studenter p

endast varit en träff per termin. På dessa har vice ordförande deltagit.

Under respektive termins invigningsverksamhet är vice ordförande, tillsammans med
resterande vice ordföranden i utskotten, ansvarig för Samvetardagen. Evenemangen
finns till för att ge de nya medlemmarna en bild av föreningens verksamhet.

Under höstterminen hölls evenemanget på Gästrike-Hälsingland Nation. Förutom att
styrelsens utskott presenterade sig fanns fackförbundet SSR, Samsek och Femsam
på plats. Studenterna fick med hjälp av ett quiz möjlighet att gå runt och prata med
de olika utskotten och inbjudna gästerna. Efter eventet hölls en turnering i
vattenpong. På vårterminen hade eventet ett liknande upplägg, på GästrikeHälsingland nation, men istället för quiz anordnades en frågesport i form av ”På
Spåret”. På vårterminens Samvetardag fick vi även pengar från SSR som kunde
användas för att köpa in falafelrullar till reccarna.

I skrivande stund jobbar jag med en utvärdering av samhällsvetenskaplig grundkurs
och grundkursen på Samhällsplaneringsprogrammet. Resultatet från de ska sedan
skickas vidare till Kulturgeografiska institutionen.

PR
De främsta målen för detta läsår har varit att fortsätta med målen från föregående år,
att kontinuerligt uppdatera våra sociala medier samt hemsida.

En milstolpe detta år har framförallt varit att uppdatera och hålla en enhetlig grafisk
profil. Detta har varit väldigt viktigt för föreningens approach och varumärke. PR har
även lagt ner mycket arbete i den grafiska profilen inför invigningen, målet har varit
att den ska vara enhetlig med invigningens tema och locka de nya studenterna att
delta. Även hemsidans grafiska profil har uppdaterats ytterligare, små funktioner och
fler bilder har lagts till. Detta för att hemsidan ska bli ännu mer tilltalande och
tillgänglig.

Under termin två har vi även börjat arbeta mer med film i form av promo-videos. Vilket
verkar vara väldigt uppskattat av våra följare! Under detta läsår har vi framförallt nått
ut till våra medlemmar via Facebook och instagram. Även om ett sekundärt mål har
varit att få fler följare, har huvudfokus varit att nå ut till föreningens medlemmar och
nya studenter vid Samhällsvetarprogrammet och Samhällsplanerarprogrammet.

Detta har gjorts genom att aktivt använda vår medlemsgrupp och tydliggöra den, då den
tidigare blandats ihop med vår facebooksida. På instagram har vi kontinuerligt uppdaterat
om och pushat för våra event, samt flitigt använt oss av instagrams nya funktion ”insta
story” vilket i princip fått ta över föreningens snapchat. Detta då vi kan nå ut till fler
utomstående. Styrelsen och utskotten har dessutom varit otroligt aktiva i medlemsgruppen
på facebook. Vilket varit väldigt uppskattat eftersom det skapar aktivitet, rörelse och
variation i flödet. I skrivande stund har vi 832 likes på Facebook och 410 följare på
instagram.

Twitter och Linked-in har varit plattformar vi varit mindre aktiva på i år. Detta då
majoriteten av våra medlemmar och följare håller sig uppdaterade om föreningen genom
Facebook och instagram.

Ett av målen för detta läsår har varit att engagera medlemmar i föreningens publicitet.
Detta bland annat genom att återuppta föreningens podcast som avslutades VT16. Två
medlemmar, utomstående från styrelsen har i skrivande stund spelat in och släppt fyra
avsnitt. Podcasten syftar till att informera våra medlemmar om hur föreningen och
styrelsen arbetar genom intervjuer med styrelsemedlemmar och projektgrupper, även om
hur det är att vara student i Uppsala – Sveriges största studentstad! Detta har blivit
uppskattat av föreningens medlemmar och varje avsnitt har upp emot 100 lyssnare.

Simon Hallberg adjungerades in som föreningens fotograf. Detta har lett till att vi under
större event så som sittningar och fester haft en fotograf tillgänglig. Bilderna har sedan
laddats upp i olika album på Facebook. Efter ungefär halva läsåret adjungerades Linda
Johannesson Pasquini och Tilde Thorsén in i föreningen, för att hjälpa och stötta rollen som
PR-ansvarig.

I övrigt har vi avecklat föreningens nyhetsbrev då informationen idag är lätt att få tag på
både på hemsidan och våra sociala medier. Tryckeriet (Visibia) vi har varit kund hos
tidigare år gick i konkurs i samband med terminsstart i höstas. Det har varit svårt att få tag
på ett tryckeri som är i enighet med vår budget och vi har därför inte satsat lika mycket på
att trycka affischer och liknande inför event. Detta är dock något vi uppmuntrar följande
styrelse att se över! Då det är en väldigt bra marknadsföringsstrategi.

Skattmästare
Under året har ett par nya satsningar gjorts, bland annat har aktivitetsutskottet haft
samarbete med andra föreningar, både en gasque och vårfest har arrangerats.

Efter två terminers uppehåll gjorde även kryssningen comeback. Föreningen har gjort ett
positivt resultat på 24 800 kr, räknat fram till sista april. Detta är trots att vi har endast har
en sponsor kvar jämfört med de tre föregående styrelse hade. Anledningen till att resultatet
ändå är positivt är att utskotten varit väldigt duktiga med att söka bidrag för olika projekt.

Vi har även varit väldigt medvetna om kostnaderna i samband med våra event. Alla
utskotten håller sig till till ramarna, och det enda evenemanget som går med förlust är
kryssningen. Anledningen till att skidresan fick ett stort överskott beror på att vi fick en
gratisplats. Invigningsavgiften höjdes till 675kr under HT17 för att göra utrymme för mer
påkostade event under invigningen. Styrelsen beslutade samtidigt att inkludera även
sångboken i invigningsavgiften, tidigare ingick endast tygpåsen.

Under året har vi sålt tygpåsar och sångböcker i Samvetarshoppen. Försäljningen har gått
bra, därför har nya beställningar av tygpåsar och pins gjorts. Slutligen kan jag konstatera
att Föreningens ekonomi är stark, och vi lämnar över mer pengar till nästa styrelse än
Föreningen hade när vi tog över. Trots det bör Föreningen behålla en stabil buffert, då det
ger möjlighet till större evenemang och trygghet vid oväntade utgifter. Nästkommande
styrelse bör dock se upp med att för stort överskott.

Aktivitet
Stora pubrundan HT / VT
Datum: 11/10 - 17 / 28/02 - 18
Var: Släpp på Norrlands
Antal: 50-60
Projektgrupp: Saga Nyblom, Victoria Ulander, Tobias Willebrand

Utförande: Tema vid HT var “Havet” och temat på VT var “Out of this world”, temat vid HT
valdes av aktivitetsutskottet och temat vid VT röstades fram på ett utskottsmöte.
Vid båda tillfällena delades gruppen i fyra olika lag varav de besökte samtliga nationer,
med undantag för ett par nationer som var fulla vid båda tillfällena, och avslutades sedan
på Norrlands nation.

Gasquerade
Datum: 24/11 - 17
Var: Norrlands
Antal: ca 60 (från samvetarna), 250 totalt
Projektgrupp: Saga Nyblom, Victoria Ulander samt aktivitetsutskottet från STS och ES

Utförande: STS var de som höll i eventet och det var även de som bjöd in oss till ett
samarbete. Anledningen till varför STS kontaktade oss var att de tidigare samarbetat med
juristerna, men de hade nu dragit sig ur. Sittningen var med både ES och STS och vi blev
sammanlagt 250 personer. Temat var maskerad som var väldigt uppskattat då det var
exklusivt samtidigt som det var väldigt enkelt. Släppet var sedan öppet och lagt på
Norrlands Antigås och öppet till 04, vilket gjorde att väldigt många kom dit. Priset för
gasquen var 380:- med alkohol och 360:- utan alkohol.

Höstfest med UPAD - Scary tales
Datum: 30/10 - 17
Var: ÖG
Antal: ca 40 från Föreningen Samhällsvetarna, ungefär 150 totalt
Projektgrupp: Saga Nyblom, Victoria Ulander samt aktivitetsutskottet från andra föreningar

Utförande: UPAD (Uppsala Peace and Development Student’s Association) bjöd in oss till en
höstfest. Festen hölls i den stora lokalen på ÖGs övervåning och hade temat Halloweenfest.
Biljetten kostade 65 kronor och festen pågick till 02. DJ var Marcus Haglund från Samvetarna.

Julgasque
Datum: 13/12 - 17
Var: Gotlands nation
Antal: Ungefär 100
Projektgrupp: Victoria Ulander, Rebecca Samuelsson, Tobias Willebrand, Anders Nordwall

Utförande: Första gasquen som föreningen har på Gotlands. Maten var vegetarisk detta
berodde i första hand på att nationen specialiserade sig inom det. Present delades ut till
examenstagarna i form av en blombukett. Toastmaster och sånganförare var Tobias Willebrand
och Anders Nordwall. Simon Hallberg fotograferade. Efter gasquen var det stängt släpp till 01
där betalning skedde i förväg och inträde via lista, ungefär 10 kom på släppet. Priset blev 345
:- med alkohol och 315 :- utan alkohol.

Skidresa
Datum: 28/1 - 1/2 - 18
Var: Åre
Antal: 32
Projektgrupp: Saga Nyblom, Emmie Lindén, Alexander Johansson Monin, Jakob Sundin, Joanna
Nathanson.

Utförande: Den 28 Januari åkte 32 personer från föreningen till Åre på skidresa. Biljetterna
kostade 2600 kr och där ingick resa, boende och liftkort för 4 dagar. Resan bokades via
Skiweek som ledde till ett rabatterat pris som även innehöll en lättare lunch i backen.Vi tog
tåget upp vilket fungerade jättebra, speciellt då vi bodde väldigt nära tågstationen. Skiweek
skötte hela bokningen och hjälpte oss även med skidhyra vilket var väldigt smidigt.

Tropical Escape
Datum: 26/3 - 18
Var: Norrlands nation
Antal: 350 varav ca 75 var från Föreningen Samhällsvetarna
Projektgrupp: Saga Nyblom, Victoria Ulander samt aktivitetsutskottet från andra föreningar

Utförande: Tropical Escape var årets vårfest som hölls på Norrlands nation. Vi var fyra olika
föreningar som höll i festen Föreningen Samhällsvetarna, Systemvetarna, UMV (Uppsala
Medievetare) samt UPS (Uppsala Politicesstuderande). Festen varade till 02 och ungefär
350 personer var anmälda. Då vi var många så hyrde vi Nya festsalen, F3 samt Lindrummet
som blev perfekt lagom stort! Detta blev ett stort dansgolv, ett loungeområde samt ett litet
dansgolv. Under kvällen så hade vi specialdrinkar i barerna samt köpt mycket pynt i hawaii
stil för att det skulle bli en storslagen upplevelse. Kvällen bjöd på demokratiskt dansgolv,
olika DJ:s samt olika lekar. I början av kvällen stod pingisbord samt beer-pongbord
utplacerade i lokalerna. Priset för inträde blev 70 :- per person.

Kryssning
Datum: 13 - 14/4 - 18
Var: Silja Galaxy
Antal: 24
Projektgrupp: Tobias Willebrand, Anders Nordwall

Utförande: Projektgruppen var i princip helt självgående i utförandet av detta event. Buss
bokades från Ekonomikum med Bromma Buss, på bussen hade vi ett quiz som
projektgruppen hade förberett . Väl på båten hade vi bokat buffé och på kvällen
uppträdde Robin Bengtsson. Temat röstades fram på ett utskottsmöte och blev musikstilar.
Varje hytt blev tilldelade varsin musikstil som de skulle klä ut sig till - allt från house till
hårdrock. Priset för detta blev 525 :- per person.

SamCamp
Datum: 30 April
Var: Ekonomikumparken Antal: Runt 40 Projektgrupp: Saga Nyblom, Victoria Ulander,
Joanna Nathanson, Marcus Haglund

Utförande: Precis som tidigare år anordnades SamCamp - Samvetarnas gemensamma
plats i Ekoparken. Detta genomfördes genom samarbete med Näringslivsutskottet som
ordnat spons från flera företag, bland annat ICA Råbyvägen, Linschips, Sevan. Det är svårt
att uppskatta hur många som exakt deltog men enligt Facebookeventet var summan av de
som kommer och intresserade 80 personer, men vi gissar på runt 40.

Vårbalen
Datum: 19/5 - 18
Var: Gästrike-Hälsinge nation
Antal: Mellan 60 - 110
Projektgrupp: Saga nyblom, Victoria Ulander, Max Kelbel, Elvi Weckman, Gustav Niläng, Ebba
Sidh, Anastasija Poprjaduhha

Utförande: Kvällen kommer bestå utav trerättersmiddag samt vals och eftersläpp. Dresscoden
kommer att vara högtidsdräkt, men det kommer även accepteras att ha svart kostym. DJ
kommer vara Marcus Haglund och fotograf Frida Jonsson.

Utskottsmöte
Datum: 19 Okt 13 Feb
Var: Norrlands nations frukostbuffé
Antal: 20
Projektgrupp: Samtliga utskott i Föreningen Samhällsvetarna

Utförande: Genom event på Facebook bjöds föreningens medlemmar in till ett samlat
frukostmöte med alla utskott på Norrlands nation. Under detta event fick de bland annat rösta
om tema till kryssning och pubrunda och höra kring vad utskotten planerade inför kommande
termin.

Idrott
Idrotten började i starten av höstterminen 2017 med att fortsätta samarbetet med
generalerna och invigningen. Då hölls en capture the flag turnering för alla deltagare av
invigningen men även ölfaddrar var välkomna att delta, med över 80 deltagare.

Sedan tog de veckovisa träningarna fart med där vi började utomhus på Ekeby sportfält.
Därifrån har vi kört idrottsträning ungefär varje vecka med ett fåtal undantag.
Erikbergsskolans , Fyrisskolans , Eriksbergsskolan och Tiundaskolans idrottshall bokades
varierande måndag till torsdag från 1701010–180504. Summan för dessa bokningar blev 1233.
Det bokades även två badmintonpass, ett bowlingpass och ett capoeriapass där
kostanderna blev 1030.

Ny utrustning till utskottet är 4 innebandybollar och 4 tennisbollar som kostade 88 kr. Även 5
pokaler köptes in för 265 till den årliga turneringen. Under jul- och nyårsperioden tog
träningarna ett uppehåll men återupptogs igen 2018-22-01, då det spelades spökboll på
invigningen.

Under dessa inneträningar hölls bla ett spökbollspass då hela 39 personer dök upp vilket är
ett rekord sedan utskottets start. Annars har antalet deltagare på de veckovisa träningarna
har varierat beroende på vad för aktivitet det har varit men alltid varit gott om deltagare.
Träningarna har kretsat kring ett antal olika aktiviteter: fotboll, innebandy, spökboll, basket,
yoga och badminton har körts regelbundet och några aktiviteter har vi kört enstaka gånger,
som kickboxning, simning och lekar.

Vidare hölls en spökbollsturnering i mitten av vårterminen mot lärarstudenterna där två lag
ställde upp med ungefär 10 deltagare i varje lag mot lärarnas 4 lag. I stundens skrivande
ska föreningen ha sin fotbollsturnering i mitten av maj för en kostnad på 456 kr för
fotbollsplanen pga veto från ett lokalt lag. Det inget hölls Samvetarloppet i år då det ligger
i tentaveckorna.

I det stora hela har idrottsträningarna fungerat bra. Mycket av det ligger att gruppen
Samvetarnas idrottsträningen gjorts till öppen grupp , ett bra samarbete med PR-utskottet
och en pådrivande attityd. Det har varit ett bra deltagande från T1:ornas sida. Över det
hela känner jag att det har gått otroligt bra de har året och kan med glädje lämna över till
mina efterträdare.

Näringsliv
Samarbetspartners
Fortsatt samarbete med SSR där årsbidraget är 6000kr.
Lantmäteriet valde att inte förlänga sitt avtal med ett årsbidrag på 5000kr.
Bellis Blomsterhandel stöttar föreningen med fördelaktiga priser på buketter vid
förbeställning.
Vår tidigare fikasponsor Café Mimmi gick i konkurs och har därmed inte bidragit med
fikabröd detta verksamhetsår.

Inspirationsföreläsning om Praktik
Den 16 november anordnade vi tillsammans med Utbildningsutskottet en föreläsning om
praktik. Sex stycken alumner och nuvarande studenter (hälften samhällsvetare och hälften
samhällsplanerare) bjöds in och pratade om sin tid på praktik, med en efterföljande
frågestund. Evenemanget uppskattades av såväl studenter som föreläsare. På facebook
hade 17st markerat ”kommer” och 39st markerat ”intresserad”. I slutändan fick vi ca 20st
besökare.

Aktieföreläsning
Handelsbankens Per Elcar bjöds in och höll den 14 december en föreläsning med
frågestund om aktier och investerande. Intressant tyckte de som deltog. Tyvärr skedde
föreläsningen dagen efter föreningens julgasque vilket kan ha varit anledning till att inte
särskilt många deltog. På facebook hade 14st markerat ”kommer” och 31 st markerat
”intresserad”. Eventet fick ca 7 st besökare.

Rätt jobb, rätt lön
Den 21 mars höll Begmohammed från SSR en frukostföreläsning som ämnade ge en
översiktlig bild av vad man ska tänka på när man skriver CV, söker jobb, går på intervju
m.m. På facebook hade 9st markerat ”kommer” och 33 st var ”intresserade”. På eventet
dök ca 10 besökare upp. Lär dig löneförhandla Den 9 april kom Begmohammed tillbaka och
höll en mer detaljerad och ingående föreläsning om löneförhandling. Här ingick allt från
vilka rättigheter man har till tips om hur man ska förhandla. På facebook hade 5 st
markerat ”kommer” och 25 st var ”intresserade”. Eventet fick ca 10 besökare.

Career Day
Ordförande ingick tillsammans med representanter från UF, UPS, Pax et Bellum och UPaD
i projektgruppen för Career Day. Totalt fick mässan ca 20 utställare och 150 besökare.

Maktsalongen – en jämställd arbetsmarknad?
Medarrangör till en föreläsning om jämställdhet på arbetsmarknaden. Anordnades främst
av Maktsalongen och SSR. Föreningen Samhällsvetarna, Femsam, Socionomus, UPaD,
UPS och Dynamicus bidrog med marknadsföring och stod därför som medarrangörer.

CV-workshop
SSR kommer än en gång och hjälper oss denna gång att vässa våra CV:n för att sticka ut
ur mängden och öka chanserna till anställning. På plats hoppas vi även ha en fotograf
som kan ta CV-bilder till våra besökare. Detta event kommer ske den 13 Maj.

AW med New Republic
Besökarna får den 21 maj, på egen bekostnad, ta sig till Stockholm där vi får chansen att
mingla med de anställda på New Republic på deras AW. Plats för ca 10 personer.

Planerardagen
En projektgrupp tillsattes i januari för att anordna årets planerardag. Gruppen har varit
självgående. Planerardagen går av stapeln den 16 maj. Projektgruppen består av Jonna
Malmback, Anna Ljungström, Jonas Bergkvist och Jonas Calander.

Sponsgrupp
Under verksamhetsåret har sponsorgruppen arbetat med att försörja event med produkter
och/eller förmånliga priser. Två invigningar har ägt rum under verksamhetsåret där ett brett
utbud av produkter samlats in i invigningspåsar och delats ut till föreningens nya recentiorer.
På Samhällsvetarnas mötesplats under valborg, Samcamp, delade även ut frukost- och
snacksprodukter till de föreningsmedlemmar som tittade förbi. Bellis Blomsterhandel har
sedan början av verksamhetsåret gett föreningen förmånliga priser på blommor som delas
ut till de som föreläser på föreningens event. Medlemmarna i sponsorgruppen har under
verksamhetsåret varit desamma: Marcus Haglund, Joanna Nathanson, Tobias Willebrand,
Max Kelbel och Hanna Johansen.

Utbildning
Ungdomsförbundsdebatten
Det årliga ungdomsförbundsdebatten ägde rum den 11 september 2017 i Hörsal 3 i
Ekonomikum. Debatten var en del av invigningen vilket gav recentiorer och faddrar företräde
till platser längst fram. Utöver föreningsmedlemmar kom också ungdomsförbundens lokala
organisationer samt andra intresserade. De som deltog i debatten var:

CUF: Förbundsordförande Magnus Ek
SSU: Förbundsledamot Emilia Friberg
KDU: Förbundsordförande Christian Carlsson
Grön Ungdom: Förbundsledamot Alice Josephsson
Ung Vänster: Henrik Malmroth
Ungsvenskarna: Förbundsordförande Tobias Andersson
MUF: Representerade av riksordförande för MST Ina Djurestål
LUF: Förbundsordförande Max Sjöberg
Moderator: Gustaf Bjurhammer

Debatten behandlade ämnena utrikespolitik, migration, integration, utbildning och
arbetsmarknad. Vi lät publiken vara aktivt deltagande i debatten genom att de fick
möjligheten att ställa frågor, dels direkt på plats men även via föreningens sociala medier, i
detta fallet Facebook och Twitter. Det blev en aktiv debatt med många intressanta
diskussionsämnen och aspekter. Hashtaggen #samdebatt användes och trendade på Twitter.

.

Praktikföreläsning med näringsliv
Den 16 november anordnade utbildningsutskottet tillsammans med näringslivsutskottet en
föreläsning om praktik i sal H432. Tre samhällsvetare och tre samhällsplanerare föreläste om
sina praktikplatser: allt ifrån hur de fått praktiken, till deras arbetsuppgifter samt fördelar och
nackdelar med praktiken. Besökarna fick även möjlighet att ställa frågor till praktikstudenterna.
Eventet blev mycket uppskattat och salen blev fullsatt.

Studieteknikföreläsning
Den 30 januari hade vi en föreläsning i hörsal 2 på temat studieteknik med Mikael Kalm från
Språklabbet. Han presenterade och gick igenom olika minnestekniker, anteckningsteknik, att
konstruera och hålla sig till ett pluggschema och hur en kan gå tillväga för att uppnå så
effektiva studier som möjligt.

Föreläsning som stadsplanering och integration
Den 6 mars besöktes vi av Susanne Urban från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
Föreläsningen ägde rum i hörsal 2 och riktade sig till föreningens medlemmar, kanske allra
främst statsplanerarstudenterna. Föreläsaren som forskat mycket på just samhällsplanering ur
ett integrationsperspektiv, talade om just detta och refererade till såväl konstaterat fakta på
ämnet som välkända teorier inom integration och samhällsplanering.

Excelföreläsning
Den 20 april hade vi en föreläsning om Excel med Amanda Ekstedt, föreningsmedlem. Amanda
lärde ut om grundläggande kunskaper i programmet samt extra tips och trix som kan underlätta
såväl i studiesammanhang som i arbetslivet. Föreläsningen var flexibelt utformad, så
deltagarna själva kunde ställa frågor och önska vad de ville lära sig mer om.

Cecilia Wikström
Utbildningsutskottet ska den 25 maj anordna en föreläsning med EU-parlamentariker Cecilia
Wikström från Liberalerna. Hon kommer att tala om migration och Brexit ur ett EU-perspektiv,
samt mer allmänt om arbetet i parlamentet.

Föreläsning med LSE
Den 19 september 2017 fick vi besök av Yohei Guy från London School of Economics som
pratade om master- och doktorandutbildningar vid LSE och studentlivet i London,
föreläsningen hölls i sal A144. Föreläsningen sammanföll dessvärre med ett invigningsevent,
vilket resulterade i ett bortfall av deltagare. De närvarande fick chansen ställa frågor och
Yohei Guy informerade även om hur en kan gå till väga för att få studieplatser och bostad i
London.

Mentorsskap
Fika har finansierats med hjälp av bidrag från Samhällsvetenskapliga sektionen. Dessa
bidrag har sökts vid två tillfällen under HT17, först i början av terminen där 600 kr blev
beviljade. Då antalet studenter som närvarade underskattades söktes bidrag även senare
under terminen, då beviljades 400 kr. Efter mentorskapets slut har en återkoppling hur
bidragen använts skickats till Samsek.
Även under VT18 har fikabidrag sökts vid två tillfällen, först ett bidrag på 1000 kr och senare
ett ytterligare bidrag på 1200 kr. Summan var större under vårterminen då det även skedde
mentorsträffar i samhällsplanering.

Mentorskap för Samhällsplaneringsprogrammet termin 1
De som studerat första året av programmet i Samhällsplanering har under VT18 haft
möjligheten att gå på regelbundna mentorsmöten, handledda av utbildade SI-ledare.
Dessa möten har letts av SI-ledare tillsammans med mentorskapsansvarig. Hittills har sex
mentorskapsmöten arrangerats under VT18. Vid terminens slut beräknas mentorskapet ha
hållit i tio möten. I snitt har cirka 20 personer deltagit på varje möte.

Mentorskap i Samhällsvetenskaplig grundkurs
De som studerat första året av samhällsvetarprogrammet har under HT17 haft möjligheten
att gå på regelbundna mentorsmöten, handledda av utbildade SI-ledare. Dessa möten har
letts av SI-ledare tillsammans med mentorskapsansvarig. Sju mentorskapsmöten arrangerats
under HT17. Dessa har delats upp på så sätt att under dk1 blev det ett möte inför tentamen.
Under dk2 tillhandahölls en mentorsträff i varje ämne samt två stycken inför tentamen.
Träffarna har haft allt från 13 till 22 närvarande. Med andra ord har i snitt cirka 15 personer
har deltagit på varje möte. Efter terminen har en enkät gått ut till deltagarna där bl.a. ett
intresse för ett ökat antal mentorsträffar uppdagades. Upplägget för mentorskapsträffarna
under VT18 har sett likadant ut som under HT17, med sju möten, en varierande uppslutning
samt en enkät för feedback efter sista mötet.

Mentorsmässigt har vi haft två mentorer under HT17 som skött majoriteten av
mentorsarbetet. Max har fungerat som stödmentor och hoppat in om situationen så
kräver men det huvudsakliga ansvaret för både Max och Sofia har varit att sköta det
kringliggande; salsbokning, planering, fika osv.

Under VT18 hade vi tre ordinarie mentorer för samhällsvetarna samt att Max tog en
större roll som mentor än under HT17. För samhällsplanerarna har det varit 6 stycken
mentorer exklusive Sofia som hjälpt studenterna att reda ut oklarheter. I mitten av
terminen hoppade en mentor av och samhällsplanerarna har nu 5 mentorer. Sofia har
kunnat hoppa in som mentor när det har behövts, men hennes huvudsakliga uppgift har
varit att boka, låsa upp salar samt förse alla med fika.

Invigning
HT17
Invigningen HT2017 startade den 28/8 och pågick totalt fyra veckor. Det övergripandet
temat var ’’Fritid’’ och recentiorerna uppdelades i fyra lag. Teman var: Pyjamasparty, Zoo,
Frilufts och Turist. Varje lag bestod av åtta till nio faddrar varav en kapten samt cirka 10
recentiorer per lag. Totalt deltog 34 faddrar och 44 recentiorer på höstterminen. Första
dagen och början för invigningen var måndagen den 28/8. Vi började med samling i
hörsal 2 på Ekonomikum där varsin fadderlag presenterade sig och recentiorerna blev
uppdelade till lagen. Varje recentior fick en Samvetartygpåse med saker från olika
sponsorer samt vår sångbok. Efteråt hade vi 5kamp på Gästrike-Hälsinge nation. Många
ölfaddrar kom först till Ekonomikum och sedan hjälpte de till med 5kampen på GH. Kvällen
lyckades väldigt bra. Under invigningens första vecka hade vi även tre till aktiviteter.

Den 30/8 blev det första utgång på Norrlands nation. Först fick lagen lära känna sina
lagkamrater hemma hos faddrar och sedan samlades alla lagen utanför Norrlands nation.
Stadskampen hände den 1/9. Under kvällen gick lagen runt i Uppsala och fick utgöra
olika poänggivande uppdrag. Varje lag hade en timme på sig och efter
tidsbegränsningen var slut gick alla tillsammans till Värmlands nation. Veckans sista
aktivitet var en picknick i Ekoparken. Generalerna fixade fika och alla möttes upp för att
få hänga med varandra samt spela kubb och fotboll. Picknicken hölls för att Generalerna
ville att alla lagen skulle få lära känna varandra utan att behöva tävla mot varandra.

Första aktiviteten på andra veckan var en ’’Capture the Flag’’ – turnering på Ekebyplanen
den 4/9. Turneringen anordnades tillsammans med styrelsens idrottsansvarig Tobias
Willebrand. Tisdagen 5/9 anordnades det Samvetardagen tillsammans med vice
ordförande i styrelsen och vice ordföranden i varje utskott. Generalerna hade hyrt
Gästrike-Hälsinge nation, där först fick våra sponsorer berätta vilka de är och vad de
gör. Sedan representerades styrelsen och recentiorerna fick svara på föreningsrelaterat
quiz. Tanken med kvällen var att recentiorerna skulle få veta mer om föreningens
verksamhet. Kvällen avslutades med en vattenpong-turnering mellan lagen.

Torsdagen den 7/9 hölls en musikquiz på Studentvägen 27 och sedan fortsatte vi kvällen
på Norrlands dansgolv. På tredje veckan av invigningen hölls det tre event. Måndagen
den 11/9 anordnades det tillsammans med utbildningsutskotten partiledardebatten med
alla ungdomsförbunden.

Den 13/9 var det dags för lilla pubrundan. Lagen gick till fem av Uppsalas 12 nationerna
och på varje nation fick de leka en lek. På veckans sista event den 15/9 fick lagen tävla
mot varandra genom att ordna varsin förfest till Generalerna. Kvällen avslutades på 04släpp på Upplands nation.

Eventet ’’Tour de General’’ hölls för första gången och kvällen blev väldigt lyckad.
Tisdagen den 19/9 hyrde Generalerna lokalen på Studentvägen för en gemensam
tentafest. Lagen fick förfesta och mingla tillsammans innan kvällens avslutning på
Södermanlands-Nerikes nation. Dagen innan gasquen fick varje lag fixa en egen filmkväll.
Filmkvällen var den tredje nyktra aktivitet under invigningen. Invigningens höjdpunkt och
mest förväntade event var en underbar sittning på Östgöta nation den 22/9. Generalerna
agerade själva som toastmadamer och föreningsmedlem Cecilia Enqvist agerade som
sånganförare. Under kvällen fick varje kapten samt föreningens ordförande hålla tal.
Förutom släppet som började alldeles för sent, gick kvällen som planerat.

VT18
Vårterminen 2018 pågick invigningen under fem veckor. Det övergripande temat var
’’Högtider’’
och recentiorerna uppdelades i fyra lag. Teman var: Jul, Oktoberfest, Barnkalas och Valentine.
Lagen bestod av åtta faddrar och cirka 15 recentiorer per lag. Totalt deltog 35 faddrar och 63
recentiorer på vårterminen. Aktiviteterna under terminen var ungefär samma som på
höstterminen HT17.

Första dagen hölls igen först på Ekonomikum och sedan på Gästrike-Hälsinge nation.
Lagpresentationerna och 5kampen, dansgolvet efter kampen lyckades väldigt bra. Under
första veckan hade vi även första utgången på Norrlands nation och Stadskampen. Det var
väldigt kallt i januari, vilket gjorde att det var lite tråkigt att stå i kö till nationer. Efter
Stadskampen gick vi till V-Dalas klubb istället än till Värmlands nation. I början av andra
veckan den 22/1 hölls det Spökbollsturnering som ordnades tillsammans med styrelsens
idrottsansvarig. Recensionerna uppskattade turneringen väldigt mycket. Vice ordförande och
vice ordförande i varje utskott fixade veckans andra event, Samvetardagen. Recensionerna
fick äta falafel och tävla mot varandra i spelet ’’På spåret’’. Denna gång fick recentiorerna
även mingla med styrelsemedlemmar och våra sponsorer. Vattenpong-turnering skedde som
tidigare. Den 26/1 hölls det föreningens första fulsittning under invigning.

Generalerna hyrde en lokal som heter Ramsta och fixade en sittning tillsammans med
fem ölfaddrar. Varje lag hade förberedd varsitt spex innan kvällen. Dessutom fick alla
dansa och sjunga mycket.

Tredje veckan åkte de flesta av faddrarna till Åre och därför hade vi en lugnare vecka.
Den 30/1 anordnade utbildningsutskotten föreläsning om studieteknik. Fredagen den
2/2 hölls lilla pubrundan och efteråt gick vi till Östgöta nation.

Fjärde veckan på invigningen hölls två aktiviteter. Tisdagen den 6/2 var det dags för
Tour De General. Lagen förberedde varsin förfest till Generalerna och efteråt dansade
vi på Södermanlands-Nerikes nation. Fredagen 9/2 hölls det musikquiz på Göteborgs
nation. På femte och sista veckan hade vi först utgång på Södermanlands-Nerikes
nation. Lagen fick förmingla hos faddrar med varandra innan. Dagen efter utgången på
Snerikes hade respektive lag filmkväll. Invigningsgasquen hölls på Smålands nation den
16/2. Kvällen flöt på bra efter ett litet problem kring bordsplacering. Denna gång
tillsattes en toastmaster och en toastmadam som presenterade kvällens talare och
agerade även som sånganförare.

Slutligen
Vi i styrelsen 2017/2018 är väldigt nöjda med det verksamhetsår vi haft! Vi vill tacka alla
medlemmar som varit delaktiga i projektgrupper och hjälpt oss driva föreningen framåt,
samt de medlemmar som kommit med inspel och dykt upp på våra aktiviteter.
Tillsammans har vi sett till att utvecklingen för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
fortsatt går stark framåt. Till sist vill vi tacka för oss och vi ser fram mot vad som komma
skall!

