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Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Louise Missirliu
Lisa Ljungberg
Felix Hessel
Melina Rosendahl
Oskar Lörström
Elin Stenmark
Lisa Helander

Frånvarande
Tyra Nilsson
Edvin Stridh
Vilma Öström
Agnes Aldenberg
Hanna Johansson
Emelie Farazi
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 Felix Hessel till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom en vecka innan mötet.
Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen
c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att
● Godkänna dagordningen
Punkter att lyft med institutionen

a) Hur kan mitt verksamhetsområde förbättras/utvecklas genom ett tätare samarbete med
institutionen?
Kontakten mellan föreningen och institutionen är inte i dagsläget frekvent, och nu funderar vi
hur institutionen och föreningen kan samarbeta så vi kan både hjälpa institutionen och
institutionen oss.
Genom att vi har en inspark varje termin där vi både välkomnar studenter från programmet
och frikursare kan frikursare få upp ögonen för programmen inom samhällsvetarna.
Ekonomiska är det mest frågor om stöd, exempelvis mentorskaps-aktiviteter som nu
finansieras av institutionen. Frågan är om vi växer kommer
PR hade kunnat bidra med att institutionen får en kanal ut för att nå medlemmar.
Utbildningsutskottet anser att kommunikationen mellan dem och institutionen har varit
värdefull, som exempelvis tankar kring examensceremonin i frågor om pengar.
Studentrepresentanter inom institutionen kan vi som föreningen hjälpa till att hitta.
Möjligheter för extra populärvetenskapliga föreläsningar kan lösas.
Hade varit en idé om en från institutionen kom en gång per år, när styrelsen byts ut, för att få
ett ansikte på alla personer som det sker kontakt mellan. Ordförande möte med institutionen
vid start på höstterminen för att etablera kontakt, dels för samma anledning att få ansikte på
alla och för att prata om praktiska saker som när kontakt sker, vilka frågor kan ordförande
(och övriga styrelsen) ta upp med dem.
- Formaliserade rutiner i överlämningen, exempelvis “ta kontakt med intuitionen 20de
augusti”.
Institutionens intresse i ett samarbete är att försöka stärka programmen och stärka en bra
studiemiljö. Exempelvis kan institutionen ha direkt nytta av att ha en nära kontakt i att få veta
hur studenterna och medlemmarna vill förbättra och vad som är bra. En önskan om att
utveckla exempelvis alumn-kväll i förhållande till arbetsmarknads-möjligheter efter studier.
Föreningen är en bra inblick för institutionerna att få en inblick i alla terminer, då delar av
institutionen bara träffar studenterna första terminen. Det blir ett sätt för de att se vart
studenterna “försvinner” och vad det är dem väljer att studera. Institutionen kan driva på för
planerare att det här är deras förening med.

b) Hur mycket vi växer; skåpen räcker ej, vår tillväxtpotential bromsas etc.
Problemet nu är att eftersom skåpen inte är låsta är att saker försvinner. Samt att ordförande
nu har en hel del saker i sitt privata förråd. Det är en ruljans i styrelsen och saker som då är i
personers privata förråd blir svårt att få tillbaka, saker försvinner i överlämningen etc.

Rum i eko finns inte över, det instutionen kan göra är att hör av sig till ansvariga på
ekonomikum för att kolla tillgänglighet för förvaring och rum. Återkoppling kommer ske från
institutionens sida.
3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Votering idrottsansvarig
7 personer i styrelsen har rösträtt.
Fyra personer har sökt denna post.
Röster på Maria: 1
Röster på Anna Olsson: 6
Röster på Erik: 0
Röster på Linus: 0
Ordförande beslutar att välja Anna Olsson som idrottsansvarig.
i) Votering mentorskapsansvarig
En person har sökt denna post.
Röster på Annie Johansson: 7
Ordförande beslutar att välja Annie Johansson som idrottsansvarig.
ii)
Valberedning lösenord
PR nollställer lösenord.
iii) Propositioner till stadgar, möte samt förslag
Alla i styrelsen läs igenom stadgarna innan revideringen och skicka in propositioner till
ändringar.
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
En mindre strukturerad träff där styrelsen sitter i ett rum och folk kan komma och ställa
frågor till styrelsen. Inför att folk kan söka till styrelsen för verksamhetsåret 22/23.
5. Ekonomi
a) Lägesrapport
Mycket pengar har flyttats runt i och med att åre resan har blivit inställt.
Avbokningsförsäkring måste tydligare framkomma när medlemmar köper biljetter, denna
gång kunde aktivitet täcka den kostnaden. Kan också appliceras på att lägga på en kostnad på
exempelvis 5 kr på vanliga biljetter till gasque till en buffert ifall någonting händer.
6. PR

a) Lägesrapport
b) Hemsidan
Hemsidan är bytt, men inte helt klart.
c) Saknade dokument & proposition till stadga
Viktigt att dokument som dessa (som nu saknas) finns tillgängliga, och tydligt vart de finns.
d) Samshopen film & foto
Vi tar denna punkt nästa möte.
e) Övrigt arbete
7. Näringsliv - INTE HÄR.
a) Lägesrapport
8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
Filmkväll i veckan med insparken.
b) Mentorskap
Första mötet idag och det gick superbra.
9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
Orbis betaltjänst krånglar och det tar längre tid än förväntat att betala tillbaka pengarna för
åreresan.
Lite olika evenemang är på G!
b) Vårbalen
22 maj är vårbalen och evenemangen hade varit bra om det kom upp redan nu. Skriva upp
olika biljettsläpp, för aktiva medlemmar, alumner etc. Också fastställa hur många vi vill ha
med, och vart går gränsen på vilka som kan få köpa?
Aktiviteter för äldre medlemmar, som exempelvis grillkväll, brännboll som är kanske mindre
formella evenemang. Liknande megahänget HT21.
10. Idrott
a) Lägesrapport
Ett eveneman för söndag ska skapas, för nu saknas det.
Även ett inlägg på vår facebook sida om vilka grupper det finns, typ samspex och samband.
b) Innebandy
Vice tar upp att han gärna skulle vilja sätta igång med innebandyn igen. Story/inlägg från PR
om att det sätter igång igen.
11. Generaler

a) Lägesrapport
Andra mars är gasquen flyttad till. Efter restriktionerna är släppta kommer resterande
evenemang planeras in.
12. Nästa möte
Prel 16/2
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Josefine Wiberg Malmström
Justerat av: Felix Hessel

