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

Datum - 16/9-2021
Plats - Ekonomikum - Enequistrummet (k436)
Tid - 17:00

Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Emelie Farazi
Hanna Johansson
Tyra Nilsson
Lisa Ljungberg
Edvin Stridh
Felix Hessel
Agnes Aldenberg
Vilma Öström
Stina Meyerson
Jakob Bergentoft
Ipek Fekre
Lisa Helander

Frånvarande
Elin Stenmark
Melina Rosendahl
Louise Missirliu
Oskar Lörström
Gabriel Hansson

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 Emelie Farazi till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom en vecka innan mötet (7/9-21).

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen



Styrelsen beslutar att
● Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Hemsidan
- PR har lite att jobba på på hemsidan. Saker står kvar som är gamla. I eventuellt

byte/förnyelse av hemsidan behöver nuvarande hemsidan städas oavsett.
b) Studentrepresentant till ekonomernas stormöte
- Maja hade möte med ekonomerna för 1,5v sen. Vi har folk som pluggar ekonomi i

föreningen, vi ska ha två representanter i stormötet. Gör ett inlägg ang intresse? Helst
någon som är någon temin in.

- Emelie Farazi alternativt.
c) Lägesrapport
- Dokument med kontaktuppgifter där alla i styrelsen info och kontakt finns. Mail, samt

hur man ska kontakta utöver mailen. Maja gör ett dokument alla har tillgång till. Skriv
in så fort som möjligt.

- Excelen med terminsplanering bör alla skriva in aktiviteter etc så inget krockar.

4. Vice ordförande har ordet
a) Samvetardagen
- Falafel är beställt 100 st, varav hälften veganska och hälften vegetariska. 16.30 hämta,

Hampus, Maja (någon mer?) hämta. Maja lägger ut pengar för falafeln så länge.
- Någon form av lista där vi kan checka av vilka som fått falafel till SSR.
- Under samvetardagen är styrelsen utplacerade på olika platser i EKO. Poäng-lekar

(hur man räknar poängen kommer generalerna lägga ut för alla) och berätta vad ni gör
i ert utskott.

- Dela ut ord/fras/mening per station och sen använda till spex sen. TEMA: reality,
spela på temat lite hur reccarna vill.

- 20.00 planerat att vara klara och sen valvet bokat förhoppningsvis.

b) Innebandy
- Innebandy: 250 kr per tillfälle, 1000kr i månaden.
- Innan har det gått till såhär: De som dyker upp fler en gång, swisha 100 kr.

Kommunens betalning för lokalen var en engångsgrej.
- Går det att lösa med sponsor till innebandyn som kan dra in pengar? Vilka skulle

kunna sponsra? Många mer sugna på att sponsra efter restriktionerna släpper?
- De som är kvar och spelar nu betalar som innan, men senare när restriktionerna

släpper försöka hitta sponsor!

c) Ekonomernas utbildningsutskott
Inget att lägga till.

5. Generaler
a) Lägesrapport



- Förlängt invigningen med en vecka för att kunna ha Gasquen 2/10 och här slutar
invigningen samt policyn. Fulsittning i mitten av oktober, som en efterfest för de som
var med på invigningen.

- Hittills har det gått bra.
- Det har varit ganska mycket, delvis med tanke på att många nya studenter har levt i

corona och blir som en “chock” att komma tillbaka till vanliga livet och studentlivet.
Tråkigt att det har hänt något varje evenemang då mycket för-planering har gjorts.
Men många saker har utanför allas kontroll som inte har kunnat förutspå. Vi som har
suttit i styrelsen, föreningen ett tag måste i framtiden föregå med gott exempel.
Återigen påminnelse om våra stadgar och policys.

- Oavsett vad som har hänt, i vilken grad det än skett på, hör av er till generalerna så att
de är medvetna och kan ta det med sig.

b) Inköp av högtalare
- Saknad av högtalare för utomhus-evenemang, behövt jaga högtalare och det är

knepigt. Den kan användas av fler andra utskott.
- Ekonomi: Det kostar bara en gång och kommer hålla ett bra tag. Attityden till att köpa

in en högtalare är positiv, men logistik ang bevarande, kvittering etc måste lösas.
- Maja ska ska kolla om det går att lösa ett rum.
- Köpa en högtalare kommer ske om logiken går ihop.

c) System för att hålla koll på tidigare incidenter för föreningen
- Ska vi ha ett system för tidigare incidenter?
- Lägga till en flik i medlemsregistret där vi kan rapportera incidenter rörande reccar.
- Samma sak med faddrar? Föra vidare information angående faddrar för bildning av

lag och att kanske tajta till antalet faddrar som får vara med? Eget excel för
generalerna, men som också ska in i medlemsregistret.

6. Näringsliv och sponsorgruppen
a) Lägesrapport
- Planering gjord för året och vill ha input från resten av styrelsen.

b) Event
- SSR evenegamng i mitten av november och om det inte är på som det ser ut just nu,

att vi har en föreningskväll.
- Karriärkväll i februari. Mer i detalj har inte planerats.

c) Arbetsmarknadsdag (typ kontaktdagarna)
- Intresse? Inte haft arbetsmarknadsdag innan.
- Skapa en projektgrupp för det.
- Förslag ang arbetsmarknadsdag skickas till näringsliv.

7. Ekonomi
a) Lägesrapport



- Fick tillgång till kontot för två dagar sen.
- Fått in pengar från invigningen men det kommer dras av. Sparkapital finns.
- Vi har ingen verksamhetsplan, och förhålla oss till budgeten som slogs igenom på

årsmötet (majkollegiet 2021).
- Utskott löser sin egna interna budgetering, om något går fel så hör av er till Robert.
- Kulturgeo 15.000kr? Robert mailar och frågar vart pengarna är.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
- Ungdomsdebatten gick bra. Planering av framtida evenemang ska göras.
- Debatt för valet?
- Samvetarpodden (Sam-talet) kanske kan göra mer poddar med intervjuer etc med

politiskt innehåll. Vi måste inom styrelsen ha en generell ide om vad podden ska vara.
- Delegera ansvar till vem som ska hantera podden. Post att utlysa. Projektgrupp?

b) Mentorskap
Inte här.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
- Vill ha 350kr till en filmvisning, kostnaden är för vaktmästare.
- Robert: Ja det går att lösa.
- Sälja popcorn, godis, läsk? Dra in pengar för att spendera på något annat sen.

Evenemang planerade
- PUBRUNDA med tema 8/10
- FILMKVÄLL med tema
- SLABB med tema 7/11
- Kolla jul-gasque!!
- SKIDRESA inplanerad.

10. Idrott
a) Lägesrapport
- Bokat in lite hallar, de flesta på torsdagar. Dock boka om pga torsdagar på stocken.

11. PR
1. Lägesrapport
- Hemsidan ska göras om, mest för att underlätta för nuvarande sittande i utskottet men

också för framtida. Hitta bättre och billigare. Vara klart 1/12, men troligtvis tidigare.
- Projektgrupp för att designa hemsidan om det finns intresse. Marknadsföra på

samvetardagen och ha intresse-lapp.
- Utlysa en post av fotograf. Kolla också på samvetardagen ang intresse.

12. Nästa möte
2 veckors mellanrum mellan mötena, så varje möte inte blir så mycket info.



Vecka 40 - prel datum tisdagen den 5/10 17:00.

13. Övriga frågor
a) Inga.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Josefine Wiberg Malmström

Justerat av: Emelie Jakobsson Farazi


