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Förord
Efter ett år där tidigare styrelsen behövt anpassa eller ställa in många aktiviteter på grund av
covid-19 pandemin ser den nuvarande styrelsen fram emot att förhoppningsvis återuppta allt
arbete som vanligt igen samt anordna många evenemang för våra medlemmar. Följande
verksamhetsplan är skriven av oss som är förtroendevalda till styrelsen för Föreningen
Samhällsvetarna Uppsala (fortsättningsvis kallat “Föreningen”) för verksamhetsåret HT 2022
- VT 2023. Verksamhetsplanen är tänkt som en hjälpande hand och översikt för styrelsens
arbete över kommande läsår.
Verksamhetsplanen är en bra förutsättning och grund för styrelsens arbete och åtaganden,
men är inte till något sätt ett styrdokument som ska följas till punkt och pricka. Styrelsens
faktiska verksamhet kommer utvecklas och realiseras på det sätt som vi anser gagnar
Föreningen mest och med möjliga anpassningar.

Styrelsen
Styrelsen är Föreningens högst beslutande organ. Vi strävar efter att under detta läsår ha
möten två gånger i månaden. Styrelsen är sammansatt av ett presidium bestående av
ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, samt ledamöter för respektive
utskott - Aktivitet, Näringsliv, Utbildning och PR. Därtill tillkommer invigningens generaler,
mentorsskapsansvarige, idrottsutskottet och en adjungerad fotograf.
Styrelsen ansvarar för Föreningens budget och behandlar anslag till de olika utskotten.
Styrelsen ska verka för att förvalta Föreningens medel på bästa sätt. Vid terminsstart, både till
höst och vår, ska styrelsen medverka vid invigningens start för att informera om Föreningen
och alla möjligheter som finns att verka inom densamma. Sedan verkar vi även för att
samtliga medlemmar - nya som gamla - får ut så mycket som möjligt av Föreningen.
Ordförande
Föreningens ordförande leder styrelsens arbete och sammankallar till styrelsemöten samt
föreningens två kollegium. Ordförande är högsta ansvariga för styrelsens verksamhet. Vid
röstning där styrelsens ledamöter uppnår ett oavgjort resultat äger ordförande avgörande röst.
Ordförande planerar att utöver sina stadgade förpliktelser under detta läsår att försöka lösa ett
rum för föreningen på ekonomikum för styrelsemöten och förvaring av samshoppen och
andra sammanträden. En nya uppgift kommer också att vara att, tillsammans med den
förtroendevalda sånganföraren, tydligt definiera samt forma den nya posten för att
upprätthålla våra studenttraditioner.
Vice Ordförande
Vice ordförandens arbete består av många viktiga och roliga uppgifter. I grunden innebär vice
ordförandens uppgifter att bistå ordförande i dennes arbete samt vara föreningens tilltänkta
representant i Samhällsvetenskapliga sektionsrådet. Denne är tänkt att, genom dessa organ,
fungera som en sammankopplande länk mellan föreningen och Uppsala studentkår.
Under verksamhetsåret HT22/VT23 planerar vice ordförande att fortsatt jobba med frågor om
jämställdhet och trygghet; sträva efter att samvetarna är en trygg plats för alla. Utöver det
kommer vice ordförande tillsammans med andra utskott undersöka möjligheten, och
förhoppningsvis genomföra, att hålla en arbetsmässa för våra medlemmar där de får träffa
potentiella arbetsgivare samt se över möjligheten för föreningen att växa ännu mer genom att
starta en samvetartidning.

Ekonomi
Skattmästarens uppgift är att sköta föreningens ekonomi och redovisning. Med utgång i
årsbudgeten ska denne se till att föreningens tillgångar förvaltas måttfullt men utan att tumma
på det värde som syftas att ge till föreningsmedlemmarna. Detta uppnås genom en löpande
kontakt mellan skattmästaren och utskotten, där den förstnämnda hoppas kunna vara
behjälplig i alla typer av ekonomiska frågor. Utöver dessa åtaganden planerar skattmästaren
att fullfölja bytet av redovisningsprogram som påbörjades av dess företrädare.

Vid verksamhetsårets slut granskar revisorn skattmästarens arbete för att denne sedan ska
kunna göra ett bokslut, i form av en ekonomisk berättelse, som presenteras vid
Föreningskollegiet.

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet ansvarar för att arrangera näringslivsrelaterade och yrkesförberedande
aktiviteter. Utskottet är ansvarig för att leta sponsorer som bland annat kan förse föreningen
med ekonomisk stöttning, samt se till att kontakten mellan samarbetspartnerna sköts
ordentligt. Samarbetet med SSR planeras på att fortsätta men utskottet kommer även hålla
utkik för en ny huvudsponsor under verksamhetsåret. Inför hösten och vårens invigning
ansvarar näringslivsutskottet dessutom för att ordna produkter till välkomstpåsar till de nya
studenterna som delas ut vid inskrivning till föreningen. Under verksamhetsåret kommer
utskottet att genomföra ett flertal aktiviteter relaterade till näringsliv och arbetsmarknad.
Under en dag i september kommer även en foodtruck sponsrat av Trafikverket att dela ut
gratis mat åt alla samvetare. Vice ordförande för utskottet är även med och arrangerar
samvetardagen. Utöver detta ansvarar näringslivsutskottet för samshoppen och planerar under
de kommande två terminerna flertalet "pop-up" butiker på framförallt Ekonomikum.
Samvetardagen kan även vara ett bra försäljningstillfälle.
Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet ansvarar för de utbildningsrelaterade aktiviteterna i föreningen, med
syfte att inspirera studenterna och göra studierna roligare för medlemmarna. Under
verksamhetsåret kommer utskottet hålla i pluggstugor och föreläsningar, samt anordna den
årliga ungdomsförbundsdebatten som äger rum i början av höstterminen. Läsåret kommer
också innefatta aktiviteter vid sidan av studierna som är både bildande och roliga där kultur
står i fokus.
Mentorskap
Mentorskapet består av träffar där studenter som läser deras första termin på
Samhällsvetarprogrammet respektive Samhällsplanerarprogrammet samlas och går igenom
kurserna tillsammans med stöd av mentorer. Målet är att gemensamt studera inför kommande
tentor med hjälp av mentorernas kunskap, gamla tentor och kurslitteratur. Under träffarna
finns möjlighet för de nya studenterna att ställa frågor om kursinnehållet. Mentorskapet
ämnar också åt att välkomna de nya samhällsvetarna i föreningen och är ett sätt för de att
arbeta gemensamt under deras första studietid i Uppsala.
PR-utskottet
PR-utskottet arbetar för att nå ut med marknadsföring och information om föreningen genom
våra digitala kanaler, framförallt Instagram, Facebook och hemsidan, till en så stor publik
som möjligt. Vårt huvudsakliga mål för verksamhetsåret är att sprida kunskap om föreningen
för att få föreningen att växa samt bidra som en mellanhand av styrelsen olika utskott och
dess medlemmar. Vi kommer bland annat att förbättra hemsidan och göra det lättare för
besökare att orientera sig på sidan för att hitta relevant information om föreningen samt

förenkla framtida överlämningar genom att underhållet ska bli så enkelt som möjligt.
Några punkter PR-utskottet kommer att arbeta med är som nämnt ovan uppdatera hemsidan,
skapa, fastställa och eventuellt uppdatera den grafiska profilen för föreningen. Utskottet
arbetar även med att skapa marknadsföringsmaterial och fortsätta bygga föreningens goda
anseende.
Aktivitetsutskottet
Aktivitetsutskottet ansvarar för föreningens sociala tillställningar som sker utöver
invigningen. Utskottet anordnar pubrundor, sittningar, resor och liknande tillställningar, stora
som småskaliga. Vi i aktivitetsutskottet har som mål att förlänga känslan som invigningen
tänks ska skänka våra nya medlemmar, även till gamla medlemmar och på så sätt behålla en
stark gemenskap och tillhörighet inom föreningen. Detta för att skapa en god stämning både
under och utanför föreningsevenemang, samt för att maximera engagemang och närvaro på
föreningens aktiviteter. Aktivitetsutskottet kommer att sträva efter att kontinuerligt ordna och
planera aktiviteter som ligger i medlemmarnas intresse. Utöver aktiviteter som lockar
engagemang, kommer vi även att ge möjlighet att gå med i diverse projektgrupper som ger
medlemmar en möjlighet att engagera sig genom att hålla i/ hjälpa till inför aktiviteter.
Utskottet kommer ta ansvar för att aktiviteterna ska vara inkluderande för alla medlemmar,
samt att främja sammanhållningen i föreningen. Inga aktiviteter som kan äventyra
föreningens anseende kommer att genomföras.
Idrottsutskottet
Idrottsutskottet ansvarar för att i huvudsak anordna föreningens idrottsaktiviteter. Dessa
kommer att ske både inom- och utomhus beroende på årstid och väderlek där vår målsättning
är att uppmuntra till lek och rörelse samt kunna erbjuda något som passar alla. Under
verksamhetsåret planeras det därför att genomföras flera olika träningar med fokus på
varierade sporter och aktiviteter. Idrottsutskottet kommer dels att fortsätta erbjuda fasta
veckovisa träningar inom löpning och innebandy, eventuellt även inom yoga och body
balance, samt ha minst en fristående aktivitet i månaden som då kommer att vara allt från
olika typer av racket- eller bollsporter till olika former av friluftsaktiviteter.
Även detta läsår är vår målsättning att också anordna en fotbollsturnering under vårterminen
då förra årets turnering blev väldigt uppskattad. Om tiden finns hade det också varit kul att
anordna någon form av löpevenemang där alla får vara med oavsett om de är medlemmar
eller inte och där vi tar en liten avgift i syfte att samla pengar både till föreningen men också
till en extern hjälporganisation. Utöver ovanstående aktiviteter hade vi också gärna velat
anordna en gästföreläsning med fokus på hälsorelaterade teman så som träning, hälsa,
motivation och psykisk hälsa/ohälsa om vår ekonomi tillåter.
I övrigt är målsättningen att fortsätta vara aktiva på instagramkontot ”samvetstraning” samt
att bli medlemmar i Svenska Akademiska Idrottsförbundet. Det kommer förhoppningsvis
både locka fler samvetare till våra aktiviteter samt ge oss ett större ekonomiskt utrymme.
Idrottsutskottets främsta mål är sammanfattningsvis att stärka gemenskapen i föreningen

genom det gemensamma intresset för rörelse och idrott där alla känner sig sedda och
inkluderade.

Sånganförare
Föreningens sånganförare ansvarar för upprätthållandet av studentikosa traditioner. Detta sker
genom planering inför sittningar, sångval och genomgång av etikett där det så behövs. Det
arbetet innebär ett samarbete med eventuella planeringsgrupper inför de sittningar som så
kräver. Posten som sånganförare är ny för i år vilket innebär att den konstant kommer att
förtydligas under styrelseåret.
Generaler HT21 och VT22
Föreningens generaler HT22 och VT23 ansvarar för planering och genomförande av
terminernas invigningar för nya studenter. Invigningen finns till för både Samhällsvetar- och
Samhällsplanerarstudenter samt studenter från fria samhällsvetenskapliga kurser i mån av
plats. Målbilden med invigningen är att välkomna recentiorerna till sin nya studentstad och
skapa goda förutsättningar för att de ska lära känna Uppsala, Föreningen Samhällsvetarna
Uppsala och varandra. Invigningen ska även erbjuda en rolig start på studietiden. Vi strävar
efter en invigning som präglas av inkludering och öppenhet, där allas olikheter och egenheter
accepteras, respekteras och värdesätts, med en tonvikt vid normkritik. Att kunna vara sig
själv och känna sig respekterad är en förutsättning för en trygg och härlig invigning samt
efterföljande studietid. Vi generaler kommer att arbeta för att nå denna målbild och förbättra
vårt arbete allt eftersom att vi lär oss.

