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

Datum: 10 januari 2023 Plats: Enequistrummet Tid: 17:15

Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
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Linn Wettersten
Emma Carlén
Johan Sundeman
Ylva Karlsson
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
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Ajla Jakupovic
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Ira Östman
Erik Viktorsson

Frånvarande
Clara Hellquist

1. Mötets öppnande
Ordförande Louise Missirliu Hakelius förklarar mötet öppnat.

2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar att
- Välja Louise Missirliu Hakelius till mötesordförande
- Välja Annie Johansson till mötessekreterare
- Välja Linn Wettersten till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 23 december på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen



c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Ordförande har just nu fullt upp och det är framför allt den stundande insparken som tar
mycket tid. Näringsliv och påsar. Louise vill även passa på att välkomna Ossian och Gustav
till deras första styrelsemöte.

b) Workshop
I samarbete med institutionen ska det ske en workshop för att ta reda på vad eleverna tycker
om utbildningen på samhällsvetarprogrammet. Utbildningsutskottet kommer prata mer om
det senare på mötet.

c) Institutionen på besök
Det har blivit en tradition att institutionen träffar styrelsen i början av året och tänkte därför
komma förbi på nästa styrelsemöte. Institutionen är intresserade av arbetet med att få in fler
elever till programmen.

d) Majkollegiet
Majkollegiet sker i maj och då har vi tillfälle att ändra föreningens stadgar. Detta är viktigt att
vi diskuterar. Det kommer någon gång framöver arrangeras en dag då alla som vill kan delta
för att fundera över de nuvarande stadgarna och eventuella framtida stadgar.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Vice ordförande arbetar just nu för fullt med samvetardagen. Tanken om en styrelserunda har
börjat visa sig lite svår då det kan bli problem med långa distanser mellan stationerna,
eventuellt kan det även vara oprofessionellt att bjuda hem sponsorer till oss som
privatpersoner. Förslag som lyfts upp är att hyra lokal på nation, eventuellt V-dala nu när
deras pub är stängd. Samvetardagen har ingen budget vilket försvårar sökandet efter lokal
eftersom många vill ha betalt. Eventuellt kan det bli en campusrunda med olika stationer på
olika campus, återigen kan distansen bli ett problem. I “värsta fall” får det bli på
ekonomikum som vanligt, att vara utomhus är inget alternativ nu när det är så kallt. Gäller att
vi marknadsför det bra och verkligen gör det så roligt det går!

Efter det här mötet kommer styrelsen ha en utbildning kring sexuella trakasserier och
övergrepp som Agnes leder.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Linn vill påminna om att utskotten skickar kvitton och annan info endast till ekonomi-mailen.
I övrigt har sponsorpengarna börjat trilla in från Loppispoppis och snart borde även pengarna
från SSR trilla in. Föreningen har bra likviditet inför insparken.



6. PR
a) Lägesrapport

PR ser fram emot projekten framöver. Ett genombrott med hemsidan är att den äntligen är
sökbar på Google vilket gjort att vi nu har fler besökare än tidigare. PR tycker det hade varit
roligt att ta fram statistik över hur personer hittar till föreningen, eventuellt kan man lägga in
en fråga i orbi till någon av invigningens evenemang eller i invigningens utvärdering. PR
funderar också på hur vi kan få in mer folk i föreningen. Affischer och/eller broschyrer att
sätta upp på olika campus är en idé. På ekonomikum har föreningen en egen affischplats vid
hörsalarna, denna bör utnyttjas.

Inför markollegiet tycker styrelsen det hade varit roligt med varsin takeover på instagram
eller att alla skapar varsin video på ca 30 sekunder. Detta beror lite på vad GDPR säger,
tillgången till kontot bör begränsas.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Näringsliv har arbetat med förberedelser inför invigningen med påsar och merch. Påsarna
beställdes från ett annat företag än Mertryck som tidigare har använts. Innehållet i påsarna till
invigningen kommer bli bra i år.

Vidare till frukosteventen med Academic work och Trafikverket. Förhoppningsvis kan vi
hämta frukosten på Humlan på Ekonomikum, blir det inte på Humlan kanske projektet är lite
för ambitiöst för oss? Tanken är att nästintill varje fredag mellan klocka 9 och 10 att dela ut
100 frukostar, till detta ska vi få arbetskläder och en monter. Academic work vill hålla en
föreläsning för styrelsen om hur eventen ska gå till.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Maja Lagerqvist som ansvarar för samhällsvetarprogrammet har hört av sig till
utbildningsutskottet om att hålla en workshop om hur utbildningen på programmet fungerar.
Det ska ha skickats ut ett anslag om det idag till alla programstudenter, eventuellt kommer
även en enkät läggas ut eftersom det är så kort varsel och alla därför inte kommer kunna
delta. Workshoppen hålls tisdagen den 17 januari, kl 16-17.

Utbildning håller även på att planera resten av terminen. Bland annat ska bokklubben
fortsätta men även något mer evenemang ska äga rum, vad det kan vara vet utskottet inte just
nu.

b) Mentorskap
Gustav har haft överlämning och lyckats få tag i flera mentorer till samhällsplanerarnas
mentorskap. Även Martina håller på med uppstart av terminens mentorskap för
samhällsvetarna.



9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Det här är första styrelsemötet sedan julgasquen och aktivitet sammanfattar att den gick bra
förutom lite problem med ljud och ljus. Ett event på Fjällnora camping med bastu och
vinterbad har bokats in till februari och kommer kosta 100 kr.

I mellandagarna har biljetter till Åre släpptes. Problemet aktivitetsutskottet dock märkt är att
de lyckats lägga eventet under en tentaperiod och därför ska eventet försöka flyttas till den
26-30 mars. Om bussen lyckas bokas om till rätt datum och till samma pris som tidigare
kommer det gå att trycka ner priserna till 3600 kr per person istället för ca 4200 kr genom att
ta bort sittningen. På detta sätt hoppas utskottet att fler vill och kan åka med.

b) Sånganförare
Julgasquen gick bra. När personer fyller år på en gasque kan det dock vara bra att sjunga till
alla och inte till en specifik person eftersom det kan vara fler som fyller år på plats men som
inte uppmärksammat det för sånganföraren.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Ossian ska ha överlämning med Anna på torsdag. Det konstateras att det är mycket som
kommer hända den här terminen för idrottsutskottet. Tanken är att padel-träningarna ska
fortsätta, dock gärna på en senare tid än 16 så fler kan gå delta. Didi har haft ett möte med
campus1477 kring yoga. Tanken är även att sätta igång med fotboll och att innebandyn
förhoppningsvis ska dra igång igen.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Snart är det dags för vårens invigning, det finns plats för max 95 reccar. Inparken har
samarbeten med Loppispoppis, Hedvig och förhoppningsvis Akavia

b) Första dagen
Skillnaden i år är att det kommer finnas en reservlista eftersom det är så många
programstudenter som börjar till våren. Reserver ska inte köpa någonting förens de vet om de
får en plats, detta får de reda på genom telefon efter kl 17. De som inte får plats ska mailas.
Även Hedvig kommer stå med på invigningen hela dagen. Föreningen får 100 kr för varje
person som binder upp sig till Hedvigs hemförsäkring med vår unika kod, reccarna får då 300
kronor tillbaka på invigningspasset.

Om vi vill utöka antalet reccar i framtiden måste vi tänka om det koncept som finns idag på
invigningen. Detta skulle eventuellt förstöra mycket av charmen som finns idag eftersom
event som ölispubrundan och fadderpubrundan kan bli svårare att genomföra. Det är däremot
alltid en bra idé att marknadsföra föreningen för våra evenemang utanför invigningen

12. Nästa möte
a) Styrelsemötena kommer framöver huvudsakligen äga rum på torsdagar till följd av

Ordförandes praktik. Nästa möte blir dock onsdagen den 25 januari.



13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av:
Linn Wettersten, 2022-01-25.


