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

Datum - 5/10-2021
Plats - Ekonomikum K436
Tid - 17:00

Närvarande
Maja Rudin
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Emelie Farazi
Tyra Nilsson
Louise Missirliu
Lisa Ljungberg
Felix Hessel
Agnes Aldenberg
Melina Rosendahl
Vilma Öström
Oskar Lörström
Elin Stenmark
Lisa Helander
Stina Meyerson

Frånvarande
Jakob Bergentoft
Edvin Stridh
Hanna Johansson
Hampus Håkansson
Ipek Fekre

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 Tyra Nilsson till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom tisdagen 28/9, en vecka innan mötet.

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att



● Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
- Det har skickats ut ett mail angående Årets Uppsalastudent.
- Fortfarande problem med att få kontakt med Orbi. Ordförande ska försöka få tag på

kontaktperson.

b) Uppföljning av invigningen
Hur har vi tyckt insparken har gått?

- Ordförande vill lyfta och betona att hon avsatte en general då hen bröt mot
invignings-policyn. Ordförande kommer att trycka på och vara närvarande i talet om
policys som dessa i framtida fadder-utbildningar. Annars tyckt att det har gått bra.

- Borde valberedningen gå genom ordförande när de intervjuat/valt de nominerade till
generaler (pga tillgång till medlemsregistret)?

- Generalerna har upprättat ett dokument där det står konsekvenser/konflikter/saker
som har hänt angående faddrar etc. Detta borde upprättas och delas med ordförande
och kanske till och med valberedningen. Eventuellt skriva till ordförande när det
uppkommer ett problem kring en fadder för att skriva in i medlemsregistret.

- Cykelmiddagen var mycket uppskattat!! Uppskattat att det kretsade kring
gemenskapen.

- Nästkommande generaler: problematiken kring att kulturen under denna inspark varit
att dra till nation efter event. Till kommande faddrar tänka på att redan från början
etablera en kultur där man kanske bara äter middag efter ett event till exempel.

- Både förtydliga nykterfadder-rollen och dessutom kanske tillsätta nykterfaddrar på
fler event? Men inte heller sätta för mycket press på faddrarna. Hitta en balans.

- Skapa en APA från fadderutbildningen där man gå tillbaka under hela invigningen.
Dock inget att gå ut med på själva fadderutbildningen, men hänvisa till den efter.

- Obligatorisk utbildning för generaler bör betonas. Regel för invigningen?

c) Fulsittningen
Punkt strukit. Tar det med aktivitetsutskottet privat.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Punkt strukit.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport
- Ekonomiskt sätt ser det bra ut. Positiva siffror just nu, kommer dippa med fakturor

sen men ser inga framtid problem hittills.
- Funderat kring bokföringssystem. Visma använder vi av oss nu men det är inte

optimalt i det att man ej kan backa om man gjort ett fel. Byta till Nordea? Det betyder
att Robert ej behöver göra dubbelt arbete då allting är samlat i ett system. Dock några



hundra kronor dyrare per år plus om vi börjar nu blir det dubbla kostnader.
Ordförande finner så att Robert får prova Nordeas tjänst.

6. PR
a) Lägesrapport
- Det har varit ganska mycket men nu börjar det klarna upp. Hemsidan har inte filats på

mycket, men ska fixas.
- Skickat ut intresseanmälan för en ny fotograf.
- När ett utskott skickar mail angående instagraminlägg lägg till även om ni vill ha med

en “caption”. Och om man har ett hum över schema för event, skicka till PR när saker
behöver komma ut eventuellt skriva in i exceldokumentet.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport
- Event med SSR är under planering.
- Event tillsammans med LEWA.

b) Samshop
- Ingen koll på det och försöker få kontakt med Orbi.
- Hade varit kul med att promota samshoppen!

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
- Spånar ideér om vad de vill göra. Museum, bokcirkel, kulturcirkel?
- Podden! Finns intresse. Spana på en fast projektgrupp men också betona på att alla

kan komma med ideer och gästa.

b) Mentorskap
- Problem: mentorerna går en utbildning och den är nu mer krävande efter en ändring.

Kräver dessutom en ersättning, men från vem? Vi har ej rå med det som förening, kan
institutionen betala? Ska vi skippa den utbildningen eller göra en egen intern
utbildning?

- SAMSEK ger oss inte pengar, eller svarar ej angående fika-bidrag. Verkar vara ett
allmänt problem med att ingen får kontakt med dem.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
- Pubrunda på fredag med 108 platser.
- Mailat angående intresseanmälan för projektgrupper. Dock inget stort intresse för

samquiz specifikt. Kontakta även V-dala angående att vara där på quizen.
- Väcka liv i både samspex och samband. Även slänga ut ett inlägg om både grupperna.
- Reserverat plats på lokal till julgasque 15/12.

10. Idrott



a) Lägesrapport
- Första träningen kommer vara inspirerat av lekar som man lekte när man var barn.

b) Samarbete med Personalvetarna
- Innebandymatch 20/10 22:00, 15 personer från varje förening.
- Potentiell 5-kamp men med inte bara idrottsrelaterade aktiviteter.

11. Generaler
a) Lägesrapport
- De kommer ha överlämning med generalerna för VT22.
- Saker som ska ut, som till exempel formulär det har gått, ska ut snart.
- Generalerna för HT21 går nu ut ur styrelsemötena.
- In med nykterfadder-västarna i vårat skåp. In med allt!

12. Nästa möte
a) Prel Tisdagen 19/10 17.00.

13. Övriga frågor
a) -

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Josefine Wiberg Malmström

Justerat av: Tyra Nilsson


