Protokoll för styrelsemöte - Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
Datum - 11/1-2022
Plats - Enequistrummet (K436)
Tid - 17AK
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Maja Rudin
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Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Emelie Farazi
Hanna Johansson
Tyra Nilsson
Louise Missirliu
Edvin Stridh
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Vilma Öström
Oskar Lörström
Ipek Fekre
Elin Stenmark
Lisa Helander

Frånvarande
Vilma Öström
Josefine Wiberg Malmström
Lisa Ljungberg

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer
Styrelsen beslutar att
● Välja Maja Rudin till mötesordförande
● Välja Tyra Nilsson till mötessekreterare
● Välja Josefine Wiberg Malmström till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 4/1 innan mötet.
Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att
● Godkänna dagordningen
3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Mejl från kåren där de vill samarbeta med samvetarna i syfte att värva fler medlemmar.
Förslagsvis genom genom att föreningen och kåren tillsammans står på eko och värvar
medlemmar. Ordförande kunde tänka sig ställa upp. Ännu ett förslag från kåren var ett
samarbete kring medlemskapen under samvetarnas invigning.
Ordförande och styrelsen föreslår ett extra styrelsemöte för att gå igenom stadgar och policys.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Vice ordförande undrar hur de ska göra med samvetardagen pga av nya restriktioner. Ett
förslag är att boka flera klassrum för att minska folksamlingar. Samvetardagen blir flyttad till
31a jan.
5.
a)
-

Ekonomi
Lägesrapport
I och med nya restriktioner förändrad budget till läge 2.
Många återbetalningar att genomföra pga inställd åre-resa.

6. PR
a) Lägesrapport
- PR har uppdaterat en ny hemsida för samvetarna som inom kort är klar. Främsta syftet
är att göra det enklare för kommande PR-utskott att redigera i hemsidan. Målet är att
hemsidan ska bli klar till 17e januari innan nya studenter kommer till föreningen.
- Vill utveckla en snyggare sida för SSR i syfte att få ökat bidrag.
- Vill filma content till samhsoppen och hemsidan.
- Fortsätter lägga upp bilder på sociala medier.

7.
a)
-

Näringsliv
Lägesrapport
Igång med att packa spons till invigningspåsar för nya medlemmar i föreningen.
Utförsäljning av gammalt lager i samband med invigningen.
Letar förslag på sponsorer till samvetardagen.
Problem med att samvetarnas saker ligger öppet i korridoren. Ekonomiansvarig
föreslår att köpa ett större skåp. Näringsliv hoppas att samvetarna kan få ett eget rum.
Börjar bli ohållbart med så små skåp och växande förening.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
- Examensceremonin
- Går det om vi säger att det är en “offentlig” sammankomst- finns det intresse?
- 9 svar- en sa nej, 8 ja. Finns det ens något intresse?
- Är det för mycket jobb för för få intresserade?
- Om det är en ceremoni i mars/april är det nuvarande styrelse och annars är det
kommande styrelse tillsammans med ekonomerna och/ den “stora
samhällsvetenskapliga” ceremonin
- Skulle det vara lite fjuttigt med typ 10 samvetare och 20 planerare? Är det för
dyrt för få folk?
- Går det att baka in i vårbalen- från föreningens håll? - alla får komma upp på
scenen då, blomma diplom och sedan i höst hoppa på den
samhällsvetenskapliga ceremonin
- Vice ordförande tar kontakt med hans klass som tar examen den här terminen
- De som tar examen är säkert intresserade
- Hur många är det som tar examen?
- Behövs en sammanställning och ytterligare intressekoll
- Alla under pandemin ska också med?
- Planeras att (om det sker) vara i april/maj
- Röstning ang ceremonin kommer ske på kommande styrelsemöte efter att vice
ordförande, ordförande, skattmästare hör sig för med kursare/ kompisar
- Inget ytterligare <3
Mentorskap
- Beslutar hur de ska göra med mentorskapet pga nya restriktioner - på plats eller
zoom?
- Ännu inte hittat mentor för samhällsplanerare.
- Förslag: skriva ut i facebookgrupp för tidigare årskullar av samhällsplanerare
om någon gör detta. Ipeq kan ta på sig att göra detta.
9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
-

Avbokat åreresan. Försäkringen gick ut söndags vilket var tur att de han avboka
innan.
Ännu inte diskuterat hur kommande halvår ska se ut pga nya restriktioner. Förslagsvis
sittande gasquer möjligt.
Förhoppningsvis kan restriktioner släppas 1a mars.
Generalerna ger förslag att exempelvis pubrunda är möjligt.
Balen kommit genomföras 21a maj på slottet. (om restriktionerna tillåter)
- Biljettsläpp kommer ske tidigt för att fånga fler

-

Kolla upp om slottet har släpp: exempelvis ekonomerna hade släppet på
stocken, Louise säger att det går om föreningen styr musiken
Alumner och ickestuderande är välkomna

10. Idrott
a) Lägesrapport
- Söker en ny ansvarig pga Vilma från utskottet iväg.
- Inga nya planerade ännu event.
- Kanske genomföra ett yogaevent med Hedvig på zoom. Tipsrunda, pulkaåkningen
andra förslag som är tillåtet för restriktioner.
11. Generaler
a) Lägesrapport
- Ny planering pga nya restriktioner.
- Mycket går fortfarande genomföra men mer häng enbart inom lagen. Inget
strykande utan de gör justeringar i redan planerade event samt skjuter upp
vissa event.
- När restriktionerna släpper en “reunion” med eventen som fulsittning och
vanlig sittning

12. Nästa möte
a) 2/2 17ak
13. Övriga frågor
a) PR vill göra inlägg med update med kommande evenemang. Höra av sig på
messenger ang vad som ska tas med.
b) Hur ska styrelsen hjälpa till första dagen.
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Tyra Nilsson
Justerat av: Josefine Wiberg Malmström

