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

Datum: 8 februari 2023 Plats: Enequistrummet Tid: 17:15

Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Emma Carlén
Johan Sundeman
Oskar Sjödahl
Wilma Eriksson
Didi Daoud

Frånvarande
Ylva Karlsson
Clara Hellquist
Tyko Majus
Jarl Jeding
Martina Höög
Gustav Hassbring
Ossian Philip
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad
Ira Östman
Erik Viktorsson

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 Didi Daoud till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 1 februari på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport



Det kan låta som lång tid kvar men Majkollegiumet närmar sig och ordförande vill gärna ha
hjälp. Ordförande har tänkt göra en tidsplan för att alla ska veta vad som ska göras och när,
men för tillfället är det ännu fullt upp med invigningen.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Agnes har varit på möte med kåren och deras ordförande vill gärna träffa Styrelsen, antingen
allihopa eller endast de som kan tänkas beröras mest. Kåren ska börja ha workshops med
olika styrelser med fyra huvudmål; givande inspark, utbildningsgranskning, internationalisera
sektionen och hållbart föreningsliv. Inget datum finns för det än. Även ett annat evenemang
håller på att planeras.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Inget nytt

6. PR
a) Lägesrapport

Wilma påminner styrelsen om att skicka in en kort text till PR med information om sitt
utskott. Detta ska läggas upp på Samvetarnas sociala medier för att intressera medlemmar att
söka till styrelsen.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Breakfast club är i full gång. Ytterligare en manual har kommit från Janna med hur man får
upp montern, Emma ser till att skicka den till styrelsen. Det är stjärnfredag nu på fredag, detta
innebär att ett presentkort kommer gömmas i en av frukostpåsarna.
Det finns lådor med merch hos en styrelsemedlem, det kanske hade varit bra med en samshop
snart för att bli av med lite av detta. Eventuellt kanske det går att kombinera med ett av
frukosteventen?

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Ej närvarande
b) Mentorskap

Ej närvarande

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Aktivitetsutskottet har beslutat att avboka Åre-resan då för få personer är intresserade. Det
har dock varit lite strul med återbetalning via Orbi eftersom föreningen nått sin gräns för
återbetalningar. Det roliga är att mycket annat är planerat i närtid! Fjällnora med bastubad, en
pubrunda och samquiz på torsdag. Eftersom Åre avbryts finns också tillfälle för andra



evenemang, kanske beerpong turnering på Göteborgs? I övrigt pågår förberedelser inför
vårbalen. Exempelvis hoppas aktivitetsutskottet hitta någon rolig sponsor.

b) Sånganförare
Ej närvarande

10. Idrott
a) Lägesrapport

Padelträningarna - Med fakturan som kom nu från UTK skulle det bli ca 700 kr för en termin,
detta är mycket dyrare än förra terminen. Idrottsutskottet har pratat med UTK och har
förhoppningsvis en lösning snart.

Idrottskvällen på insparken - Bra uppslutning men tyvärr funkade inte nyckeln till Salaskolan
vilket gjorde att idrottskvällen fick ställas in. Idrottsutskottet funderade på att boka om
datumet men tyvärr hinns det inte med innan invigningens slut. Förhoppningsvis kan
föreningen ha en idrottskväll inom kort ändå. Pengarna ska återbetalas.

Innebandyn - Idrottsutskottet har fått tillbaka innebandygrejerna från en av de ansvariga för
innebandyn. Saker finns dock fortfarande kvar hos andra personer vilket försvårar
möjligheten att dra igång innebandyn igen.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Ej närvarande

12. Nästa möte
a) Onsdagen den 22 februari 2023

13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Didi Daoud 15-02-2023


