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Organisation 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har följande personer varit förtroendevalda för Föreningen 
Samhällsvetarna Uppsala: 

Sophia Phylactou, Ordförande 
Tobias Willebrand, Vice Ordförande 
André Borg, Skattmästare HT18 
Maja Blomberg, Skattmästare VT19 
Max Kelbel, Sekreterare 
Malin Kristoffersson, Ordförande PR-utskottet 
Julia Emanuelsson, Vice Ordförande PR-utskottet 
Ebba Sidh, Ordförande Aktivitetsutskottet 
Gustav Niläng, Vice Ordförande Aktivitetsutskottet 
Frida Jonsson, Idrottsansvarig och Fotograf 
Jonas Bergkvist, Idrottsansvarig 
Folke Royen Linton, Ordförande Näringslivsutskottet 
Louise Glimbert, Vice Ordförande Näringslivsutskottet 
Isabel Gustavsson, Ordförande Utbildningsutskottet 
Felix Sjöblom, Vice Ordförande Utbildningsutskottet 
Kristoffer Lundgren Thånell, Mentorskapsansvarig 
John Linder, Mentorskapsansvarig 
Marcus Haglund, General 
Markus Johansson, General 

Övriga poster: 
Joanna Nathanson, Ordförande Valberedningen 
Hannah Doherty, Ledamot Valberedningen 
Nils Hellrup Nyrén, Ledamot Valberedningen 
Tim Jörnhammar, Revisor 
 
Möten: 
Under året har styrelsen haft 15 möten. Första mötet kombinerades med en kickoff för att 
planera verksamhetsåret och lära känna varandra. Första mötet för vårterminen kombinerades 
även den med en kickoff för att starta igång terminen. Föreningskollegiet ägde rum den 6 april 
2019 i hörsal 2 på Ekonomikum.   
  
Nya medlemmar: 
Under verksamhetsåret har vi skrivit in 118 nya medlemmar, 42 stycken under höstterminen 
och 76 stycken under vårterminen. 

  
 
 
 
 
 
 

 



	

Allmänt 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har det skett mycket inom föreningen; både internt arbete 
inom styrelsen och också många aktiviteter för medlemmarna. Höstterminen började för 
styrelsen med en kickoff där styrelsen lärde känna varandra och diskuterade målen med 
verksamhetsåret. I början av vårterminen ägde en till kickoff rum för att ladda upp inför den 
nya terminen. 

Under början av året antog styrelsen en likabehandlingsplan som vi kontinuerligt arbetat med. 
En policygrupp bestående av Sophia Phylactou, Ebba Sidh och Isabel Gustavsson skapades 
och har under året arbetat med föreningens policys för att uppdatera dem. I skrivande stund 
9/5 2019 har en miljöpolicy tagits fram samt ett förslag för ett fortsatt hållbarhetsarbete. 
Eventuella konsekvenser vid brytande av en policy har också förtydligats både i 
policydokumentet men också i ett internt arbetsordningsdokument. Det har även underlättats 
för medlemmarna att kontakta styrelsen i policyfrågor genom att ett webbformulär (med en 
QR-kod) skapats som kommer att sitta uppe på föreningens aktiviteter. Allt enligt 
likabehandlingsplanen som finns att läsa på föreningens hemsida. 

En sångboksgranskning gjordes av Sophia Phylactou, Ebba Sidh och Julia Emanuelsson där 
medlemmarna också hade möjlighet att bidra genom en enkät som lades ut i medlemsgruppen 
på Facebook. Alla policy- och sångboksbeslut har diskuterats av styrelsen och efter 
synpunkter reviderats innan de godkänts. Ebba Sidh tog även initiativ att beställa in IQ 
handböcker (om alkohol och fester) som kommer att användas av nästkommande styrelse. 

Under höstterminen tillsatte styrelsen Julia Emanuelsson på posten som vice ordförande i PR-
utskottet då den vakantsattes på 2018 års föreningskollegium. André Borg lämnade sin post 
som skattmästare efter höstterminen för att åka på utbyte och styrelsen tillsatte då Maja 
Blomberg för vårterminen 2019. Innan André lämnade Uppsala var han och Sophia på det 
årliga mötet med kulturgeografiska institutionen.     

Vi har fortsatt vårt samarbete med Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms 
universitet genom att representera föreningen på deras evenemang och de på våra evenemang. 
Aktiviteter tillsammans med andra föreningen vid Uppsala universitet har även detta år 
fortsatt med bland annat den gemensamma vårfesten Studio 54 och Career day. 

I början av året köptes tröjor in till styrelsen med föreningens logga på framsidan och texten 
”styrelsen 18-19” för att användas vid föreningens aktiviteter men även för att synliggöra 
föreningen mer på campus. Dessa tröjor med enbart föreningens logga på öppnades upp till 
försäljning. 

Föreningen Samveteranerna, vilket fungerar som en alumnförening till föreningen, har börjat 
startas upp igen av ordförande Sara Elingfors och föreningen hoppas att kunna starta sin 
verksamhet nästa termin. 

Verksamhetsåret har innehållet både gamla och nya inslag av aktiviteter och har haft en bra 
bredd med något för alla. I kommande avsnitt kan ni läsa mer om dessa. 

  



	

  

Vice ordförande med studieansvar 

Samvetardagen HT-18 

Samvetardagen är det evenemang som alla viceordförande anordnar under invigningen. 
Dagens primära syfte är att ge reccearna en bättre inblick i vad föreningen sysslar med, kunna 
träffa de olika utskotten, anmäla intresse till projektgrupperna och även att träffa våra 
sponsorer. På senare år har även allt mer tävlingsmoment tillkommit som vattenpong och På 
spåret vilket har uppskattas. 

Höstterminens samvetardag gick av stapeln den 11/9 och ägde rum på GH-nation. Vi alla vice 
drog igång arbetet i god tid och delade upp de olika uppgifterna mellan oss. Vi såg till att söka 
sponsring till mat från SSR, att våra sponsorer var informerade och att tävlingarna var väl 
förberedda. 

Dagen flöt på bra utan problem och avslutades med att en del av invigningen gick hem 
medan de andra gick vidare mot en informell utgång. 

Samvetardagen VT-19 

Vårterminens samvetardag gick av stapeln den 24/1 och ägde även den rum på GH-nation. 
Precis som den tidigare samvetardagen började vi alla vice med arbete i god tid och delade 
upp de olika uppgifterna mellan oss. Dessutom hade vi hjälp från den nytillsatta vice för 
PR-utskottet. 

Dagen flöt på bra utan problem och avslutades med en del av invigningen gick hem medan 
de andra gick vidare mot en informell utgång precis som den tidigare dagen. 

Utvärderingen av GIS-kursen 

Efter att ett flertal röster hade höjts från deltagarna på kursen GIS för samhällsplanerarna 
bestämde sig föreningen att genomföra en utvärdering av kursen. Eftersom vice ordförande 
har utbildningsansvar genomfördes den av vice ordförande från december 2018 till januari 
2019. Resultatet visade att studenterna upplevde kursen negativt och ett möte med 
viceordförande, studiebevakaren och studierektorn för kulturgeografen anordnades för att 
diskutera en förbättring av kursen. 

Samsek-representationen 

En av de viktigaste uppgifterna har varit att delta på Samseks-möten. De har inträffat 
varannan vecka det senaste läsåret men kommer gå tillbaka till var tredje vecka nästa läsår. 

Under det gånga året har det största samtalsämnet varit hur det minskande antalet av 
deltagare i kåren ska lösas. 

Strut-representationen 



	

Även närvaron på Uppsala Ekonomernas strutmöten har varit en viktig del under det gångna 
läsåret. Skillnaden med de här mötena har varit att vice ordförande inte har haft lika mycket 
att säga till om utan istället haft en mer avvaktande roll. 

Det gånga året har Uppsala Ekonomerna lagt fokus på deras åsiktsprogram och samt hur 
det ska förändra upplägget på NEK A (Nationalekonomi A) och FEK A 
(Företagsekonomi A). 
 
Quizet 

Föreningen har sen den 16/12–18 hållit quiz på V-dala nation varannan vecka. Detta är något 
som har uppskattats av föreningen, V-dala och även andra deltagare. Det här läsåret har det 
varit vice ordförande som stått som ansvarig men föreslår att aktivitetsutskottet tar över detta 
nästa läsår då det passar deras utskott bättre. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Skattmästare 
  
Det gångna verksamhetsåret har innehållit många olika evenemang som inneburit ett extra 
stort uppdrag för skattmästaren. 
  
Under året så har nya satsningar skett, aktivitetsutskottet har haft ett stort år med Destination 
X, skidresa, arrangerat flera gasquer och fester. 
  
Trots detta har vi gått ca 11 100 kr back, då höstterminens invigning fick en del oväntade 
kostnader som bidrar till det negativa resultatet, dock hade vi innan 30 april inte fått in vår 
årssponsoring från SSR vilket innebär att vi inte har kunnat räkna in det i resultatet. 
  
Många utskott har skött sig väldigt bra och hållit sig till deras budget. Näringslivsutskottet har 
inte nyttjat något av det som budgeterats till dem, därav kommer jag minska deras budget till 
nästa år. Aktivitetsutskottet har gått plus i år då de haft lite marginal när de planerat event som 
då ska täcka oväntade kostnader som förekommer. Utbildningsutskottet har haft en del 
föreläsningar och med mentorskapet så har största delen av deras budget gått till fika och 
gåvor till föreläsarna, som oftast finansierats av bidrag från Samsek. Idrottsverksamheten har 
haft många givande event och har gått lite över deras budget, därav kommer jag höja 
budgeten för idrotten till nästa år. PR har som vanligt haft kostnader rörande 
redigeringsprogram och hemsidan, jag och de som sitter i PR har sagt att vi kommer sänka 
deras budget till nästa verksamhetsår då vi anser att de kostnader de har är mycket mindre än 
tidigare budgeterat. Jag har också lagt till en ny del som heter Utskrifter och den ska gälla för 
alla utskrifter av affischer etc. som sker oavsett vilket utskott det gäller. Då vi haft många 
event har detta lett till stora bankkostnader också, därav väljer jag att höja budgeten för 
bankkostnader. 
  
Vi kommer höja priset på invigningspassen då vi ser att nationerna har höjt priserna när det 
kommer till gasquen och vi måste då också höja för att inte råka ut med det som skedde på 
höstterminen där vi gått ca 12 000 kr back. 
  
Vi har påbörjat att sälja samvetar-tröjor, pins och frackband både i och utanför 
Samvetarshoppen, detta ser vi positivt till då det får samvetarföreningen att synas mer utanför 
våra egna event. Trots att vi har gått med ett negativt resultat ser jag positivt till ekonomin i 
framtiden. Vi har insett många saker som måste förändras i hur vi tänker rent ekonomiskt i 
föreningen och detta kommer göra så att vi kan växa och bli ännu fler i vår kära förening. 
  
  
      

 
 
 
 



	

PR-utskottet 
  
  
I början av terminen tillsattes Julia Emanuelsson som Vice Ordförande i PR-utskottet. 
  
Samvetarpodden 
Under sommaren utlystes en ansökningsperiod för personer intresserade av att driva samvetarpodden. 
I början av terminen började Jacob Rönnefall och Maja Blomberg att spela in avsnitt och släppte totalt 
3 avsnitt med som bäst 82 lyssningar. 
  
Facebook 
Vi gick på första juni och hade då 831 likes och idag, den 7/5-19, har vi 939 vilket är en ökning på 108 
stycken. Medlemsgruppen har gått från 888 medlemmar till 927 medlemmar. Vi har även haft totalt 49 
evenemang varav våra egna evenemang med störst spridning och svar har varit stora pubrundan samt 
invigningsgasquerna. 
Det har även tillkommit två facebookgrupper; SamSPEX och SamBAND som idag har 28 respektive 
18 medlemmar. 
  
Instagram 
Vår instagram har gått från 410 följare till 440, inte en lika stor ökning som på facebook tyvärr. Dock 
har vi, enligt oss själva, varit bra på att sprida evenemang och andra medier på instagram och använt 
oss mycket av instastories för att påminna medlemmar närmre inpå evenemang. 
  
Övriga medier 
Föreningens twitterkonto, snapchatkonto samt linkedinkonto har varit vilande. Delvis på grund av att 
vi inte tror att vi når ut till medlemmar lika bra på dessa medier som vi gör på facebook och instagram. 
  
Grafisk profil 
Vi har behållit samma logga samt färgkod, men ändrat det ”officiella” typsnittet från Monsteratt till 
Didot vilket vi anser gett ett mer professionellt men samtidigt tydligt intryck än tidigare. 
  
Bilder/videos 
Vi har jobbat främst med utformning av bilder/evenemangsbilder under året. Ett nytt tillskott har 
tillkommit under veckor där föreningen haft många evenemang då vi listat alla dessa i en 
sammanfattning, vilket har varit väldigt uppskattat! 
Utskotten har gjort egna videos, men PR har utformat reklamfilmen för samvetartröjan, vilket 
resulterade i 10 köpta tröjor av medlemmar. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	

Aktivitetsutskottet 
  
Stora pubrundan HT/VT 
Datum: 9/10 & 27/2 
Var: Flera nationer, släpp på Snerikes & Norrlands 
Antal: 40 & 60 pers respektive 
Projektgrupp: Ebba Sidh och Gustav Niläng 
Utförande: Samlades utanför Domkyrkan, delade upp oss i lag och gick efter ett schema till 
vardera nation. Temat för HT var “Genom tiderna” och VT “De fyra elementen”, vilka valdes 
av medverkanden på respektive frukostmöte på Norrlands i början av vardera termin. 
Projektgruppens arbete bestod av att undersöka tillgängligheten på Uppsalas alla 13 nationer 
och sedan planera en rimlig rutt genom stan för de fyra lagen, för att slutligen sammanstråla 
på den nation som tillhandahöll släpp för aktuell kväll. Till båda kvällarna utsågs (minst) fyra 
kaptener, en för varje lag, ansvarig för att lotsa dem i sitt gäng till nästa vattenhål. 
  
Halloweenfest med UPAD - Post-Apocalyptic Halloweenparty 
Datum: 31/10 
Var: Kalmars nation, mittenplan 
Antal: 160 
Projektgrupp: Ebba Sidh, Gustav Niläng och två representanter från UPAD 
Utförande: En biljett kostade 70 kronor. Bästa utklädnad fick ett pris, samt bästa 
instagrambild. UPAD tog kontakt med vår förening eftersom föregående event, året innan, 
varit lyckat. Kondoma Mera sponsrade eventet med kondomer. Festen pågick till 02. UPAD 
ordnade med DJ. Frida Jonsson var fotograf från Samvetarna. 
  
Destination X 
Datum: 8-11/11 
Var: Berlin 
Antal: 30 
Projektgrupp: Ebba Hemgren Sigås, Anders Nordwall, Isabel Gustavsson, Ebba Sidh och 
Gustav Niläng 
Utförande: Kostnad för biljett var 2500 kronor. Projektgruppen sågs ett antal gånger för att 
först och främst bestämma resmål, och sedermera boka flyg, transfer, hotell, sittningslokal 
och i övrigt scouta den valda staden för aktiviteter, stadsvandring och annat kul. 
Projektgruppen spelade även in en promotionvideo som publicerades på Föreningens kanaler 
för att tagga folk. Klimatkompensation för flyget köptes med överskottet. 
 
Julgasque - Räven gasquar över isen 
Datum: 13/12 
Var: Gästrike-Hälsinge nation 
Antal: 86 
Projektgrupp: 
Utförande: Pris för kuvert med alkohol var 440 kronor, utan alkohol 375 kronor. 
SamSpex och SamBand uppträdde. Klädkoden innebar även högtidsenlig huvudbonad. 
Konferenciererna för kvällen var Maja Rudin och Sara Rynefors. Stängt släpp fram till 01 
efter gasquen. Blommor delades ut till examenstagarna. Frida Jonsson fotograferade. 
  
Skidresa 
Datum: 27-31/1 



	

Var: Skiweek i Åre 
Antal: 48 
Projektgrupp: Johanna Hellström, Lisa Nilsson, Karoline Hermansson, Maja Rudin, 
Alexander Palmér, Isabelle Norén, Ebba Sidh och Gustav Niläng 
Utförande: Bokades med hjälp av SkiStar. En biljett kostade 2800 kronor, där resa, boende 
och fyra dagars liftkort ingick. Max antal att boka per mejladress var 48 personer, men det var 
fler utöver dessa som var intresserade. Medlemmarna åkte med SJ till Åre. Lättare lunch i 
backen. En promotionvideo spelades in inför eventet. 
  
Sångbokssexa 
Datum: 13/3 
Var: Norrlands Nation, gamla delen 
Antal: 51 
Projektgrupp: Joanna Nathanson, Gustav Niläng, Ebba Sidh 
Utförande: Kuvertpris med alkohol 235 kronor, utan alkohol 215 kronor. Nathanson roddade 
främst vad gäller kontakt och bestämmelser med Norrlands, med lite assistans av vice 
ordförande Niläng och ordförande Sidh. Till middag serverades pyttipanna med ägg och 
rödbetor och utöver det fokuserades kvällen på att dricka drycker av olika slag och sjunga, 
skråla, och skåla. Oerhört uppskattat av alla som medverkade, och en stor rekommendation 
till kommande utskott att arrangera igen. I sångbokssexan ingick även inträde till Norrlands 
nations onsdagsklubb, Hexagon. 
  
Studio 54 med UMV, US & UPS 
Datum: 26/3 
Var: Norrlands Nation 
Antal: 375 
Projektgrupp: Signe Rudhe, Tova Alin, Ebba Sidh, Gustav Niläng och representanter från 
UMV, US och UPS 
Utförande: Vi tog kontakt med föreningarna och bokade Norrlands för att genomföra det 
lyckade eventet. Högt tryck från alla föreningar. Temat var Studio 54 vilket var uppskattat. En 
biljett kostade 80 kronor. Fick sponsring av Kondoma Mera som hade representanter på plats 
och vi köpte in popcorn från Filmstaden. Stängd klubb fram till 02. Nya Festsalen, F3 samt 
Lindrummet hyrdes. Demokratiskt dansgolv. Beer pong-bord och Twister. Frida Jonsson var 
fotograf från Samvetarna, tillsammans med två fotografer för UPAD. 
  
SammanHang 
Datum: 30/4 
Var: Ekonomikumparken, gropen mellan ingång 10F och 10G 
Antal: Varierande, men många glada samvetare hittade förbi 
Projektgrupp: Ebba Sidh, Gustav Niläng, Folke Royen Linton, Louise Glimbert 
Utförande: Ett samarbete mellan Aktivitets- och Näringsliv. Sponsring fick föreningen av 
Löfbergs samt Uppsala kommun. Det fanns även Twister och Boule på plats för den leksugne. 
  
Open Mic 
Datum: 7/5 
Var: Uplands nation 
Antal: 45 
Projektgrupp: Ebba Sidh, Gustav Niläng och representanter från Femsam och UMV 
Utförande: Initiativ från Femsam. Uppträdande av föreningsmedlemmar i puben på Uplands 
nation. 



	

  
SamCamp 
Datum: 18/5? 
Var: Skogen, någonstans i Uppland. 
Antal: Oklart. 
Projektgrupp: Benjamin Samuelsson, Isabelle Norén, Folke Royen Linton, Frida Jonsson, 
Jonas Bergqvist, Gustav Niläng, Ebba Sidh 
Utförande: Tanken är att de samvetare som vill följa med skumpar ut på landsvägsbuss 
nånstans för att vandra till rimlig plats för att slå upp tält, kanske leka någon lek, hitta en 
riktigt bra pinne, kanske tälja nämnda pinne till något läckert, grilla middag och berätta 
spökhistorier kring lägerelden. 
  
Vårbal 
Datum: 25/5 
Var: Norrlands Nation 
Antal: Cirka 100 
Projektgrupp: Anastasija Poprjaduhha, Isabelle Norén, Fanny Gunnarsson, William Lundell, 
Maja Rudin, Ebba Sidh och Gustav Niläng 
Utförande: På Norrlands Nation är tanken att det ska serveras fördrink utomhus. Trerätters. 
Uppträdanden av SamBand samt SamSpex. Klädkod bestämt till högtidsdräkt. Frida Jonsson 
fotograf. 
  
Under Verksamhetsåret 18/19 har Aktivitetsutskottet även startat upp: 

-        SamQuiz 
-        Quizmästare: Gustav Niläng & Joanna Nathanson 
-        Uppsalas roligaste pubquiz 

-        SamBand 
-        Projektledare Gustav Niläng och Sarah Egberg. 
-        Uppsalas roligaste husband 

-        SamSpex 
-        Projektledare Maja Rudin och Hannah Doherty 
-        Uppsalas roligaste spexgrupp 
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Idrotten började med att idrottsansvariga, likt föregående år, assisterade föreningens generaler 
genom att hålla i Capture the flag. Capture the flag hölls i Seminarieparken och var en del av 
höstterminens invigning. Där kämpade 60 deltagare bland träd och fallna höstäpplen. 
  
De veckovisa idrottsträningarna startade på riktigt under terminens tredje vecka med 
brännboll i Ekonomikumparken. Ambitionen har varit att hålla en idrottsträning varje vecka, 
men några undantag i hektiska perioder. Under jul och nyår, påsk och andra ledigheter tog 
idrotten en paus. 
  
Idrottsträningarna har under det kallare halvåret skett i idrottshallarna Fyrisskolan, 
Vaksalaskolan, Katedralskolan, Eriksbergsskolan och Stenhagenskolan. Halltiderna har 
bokats under varierande tider mellan måndag till torsdag från 2018-10-17 till 2019-03-20. 
Utöver hallbokningar skedde flertalet aktiviteter utomhus som inte genererade några 
lokalkostnader. Ytterligare ett evenemang, bowling, anordnades där tre banor bokades vilket 
kostade föreningen 600 kr. Under höstterminen hölls tre gratispass på Perrys Gym i Uppsala. 
Yoga anordnades genom Smålands och Snerikes nationer vilket var gratis för föreningens 
medlemmar med nationskort. Föreningen besökte även aktivitetscentret Turbo i Uppsala, 
vilket medlemmarna själva stod för, dock till ett reducerat pris. 
  
Ny utrustning till utskottet är två bouleset och två skumbollar. En fotbollsturnering är 
planerad den 11 maj där priser ännu inte har köpts in, men det finns planer på att köpa in 
några mindre priser till en överkomlig summa pengar. 
  
Vårterminen 2019 inleddes med Spökboll, återigen som ett evenemang under 
invigningsperioden där utskottet avlastade generalerna. Innebandy och fotboll har varit de 
aktiviteter som har lockat flest deltagare. En innebandyträning livesändes på Instagram. Antal 
deltagare på de veckovisa träningarna har varierat från tre till 15. 
  
Sammanfattningsvis har idrottsträningarna flutit på väl. Detta är första året som det är två 
personer som är idrottsansvariga. Det har varit skönt för oss båda att kunna avlasta varandra 
och att ha någon att bolla idéer med. Fördelen med att vara två är också att det ökar chanserna 
för att en idrottsträning ska kunna bli av. Deltagandet har varit högt från T1:ornas sida och 
smärre från T5:ornas sida. En utmaning till våra efterträdare kan vara att locka fler äldre 
studenter till idrottsträningarna. 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Näringslivsutskottet 
  



	

Samarbetspartners 
●    Fortsatt samarbete med SSR där årsbidraget är 6000kr. 
●    Bellis Blomsterhandel stöttar föreningen med fördelaktiga priser på buketter vid 

förbeställning. 
●    MedTryck förser föreningen med trycksaker som tröjor, påsar, mm. Inget uttalat 

samarbete men de ger oss prisgaranti om vi visar upp billigare offerter från andra 
leverantörer. Anledningen till att de står med här är för att de är väldigt lätta att ha att 
göra med och har bra och snabb service samt det är lättare att beställa från en och 
samma. 

  
Aktiviteter 
Inspirationsföreläsning med WasabiWeb 
Nils Engwall, grundare och ägare av WasabiWeb pratade om sin egen och företagets resa. 
Anordnades tillsammans med Utbildningsutskottet. Intresset var tyvärr inte jättestort men sex 
stycken medlemmar utöver arrangörerna var med och deltog och föreläsning verkade vara 
uppskattad. 
  
CareerDay 
Vice ordförande för näringslivsutskottet tillsammans med ordförande för utbildningsutskottet 
var med i projektgruppen inför Career Day 2019. Career Day är en karriärsmässa för 
samhällsinriktade studenter och anordnas gemensamt av UF, UPS, UPAD, Pax et Bellum och 
föreningen samhällsvetarna. Projektgruppens arbete började under hösten och fortsatte fram 
till mässan som ägde rum den fjärde april. Mässan blev mycket lyckad med ungefär 25 
utställare och över 400 besökare. 
  
SammanHang 
Tillsammans med Aktivitetsutskottet anordnades en mötesplats för Samvetare i Ekoparken 
under Valborg mellan 10.00 och 14.30. Det delades ut uppskattad spons från Löfbergs och 
Superbonobo. Vid ett tillfälle så var det minst 50 personer så betydligt fler cirkulerade under 
hela dagen. Väldigt många spenderade hela sin tid i Ekoparken vid SammanHang. 
  
Kommande evenemang 
  
Alumn- och Karriärkväll 
Tillsammans med Utbildningsutskottet ska det vecka 22 anordnas en kväll där alumner från 
Samhällsvetarföreningen pratar som sina första år efter examen och även om vad deras 
nuvarande arbetsplatser kan ha att erbjuda för föreningens studerande medlemmar både under 
och efter studierna. 
  
Sponsorgrupp 
Inför första invigningen var inte en sponsorgrupp ihop satt, ordförande och vice ordförande 
arbetade därför själva med att kontakta sponsorer till inviningspåsarna. Intresset att engagera 
sig i sponsorgruppen var lågt bland föreningens medlemmar men en tillfällig sponsorgrupp 
sattes samman till vårterminens invigning. Sponsorgruppen hjälpte till med att leta sponsorer 
och packa invigningspåsarna. 
  
Övrigt 
Utskottets ledamöter har bortsett från de egna aktiviteterna deltagit i olika projektgrupper om 
än så inte direkt kopplat till Näringslivsutskottet. 



	

Bland annat har Ordföranden jobbat med att ta fram bra priser på tröjor till styrelsen och 
medlemmarna och även nya pins med föreningens logga på. Även delaktig i Projektgruppen 
för SamCamp. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsutskottet 
 
Förbundsdebatt 



	

Den 6 september arrangerades en politisk debatt mellan riksdagspartiernas ungdomsförbund i 
Hörsal 3 på Ekonomikum, vissa av representanterna var från partiernas studentförbund. 
Denna typ av debatt är ett återkommande event som utbildningsutskottet arrangerar varje höst 
i samband med föreningens insparksveckor. Eventet var öppet för allmänheten men 
recentiorer och faddrar gavs företräde till platser nära scenen. 
  
Just detta år sammanföll debatten med riksdagsvalet den 9 september, därför lades fokus på de 
frågor som varit aktuella under valrörelsen. Dessa var migration & integration, klimat & miljö 
samt arbetsmarknadsfrågor. Resultatet blev en het och livlig debatt vilket inte var förvånande 
med tanke på att riksdagsvalet endast låg tre dagar bort. Debatten rundades av genom att 
publiken gavs chans att ställa sina egna frågor till deltagarna. Moderator var Stig-Björn 
Ljunggren. 
  
Inspirationsföreläsning om utlandsstudier 
I samband med att det närmade sig anmälan för att åka på utbytestermin hölls detta 
evenemang. Utskottet bjöd in fyra studenter som tidigare varit på utbytestermin, de delade 
med sig utav värdefulla tips och erfarenheter kring sina resor och studier. Jonathan Schalk var 
även delaktig i inspirationsföreläsningen, han är verksam på Internationella kansliet på 
Uppsala universitet och gick igenom praktisk information kring utlandsstudier. Föreläsningen 
ägde rum den 14 november 2018. 
  
Föreläsning med Nils Engwall 
I ett samarbete med Näringslivsutskottet bjöd vi den 10 december in Nils Engwall, 
medgrundare till bolaget Wasabi Web, för en föreläsning i intervjuform. Föreläsningen 
fokuserade på personligt driv och de inspirationskällor som har hjälp Nils att bli en så pass 
framgångsrik entreprenör vid ung ålder, och hur detta även kan appliceras på andra åtaganden 
i livet. Intervjuare var Folke Royen Linton. 
  
Examensceremoni i Universitetshuset 
Den 12 januari arrangerades en avslutningsceremoni i Aulan, Universitetshuset. På plats hölls 
det tal från studenter, framfördes sång samt tal från studierektor Peeter Maandi. Vänner och 
familj till de berörda studenterna var på plats. Inbjudan var öppen för alla våra medlemmar. 
Projektgruppen bestod av Julia Färdvall, Emma Henning, Jacob Fredholm, Feliks Sjöblom 
och Isabel Gustavsson. 
  
Psykisk ohälsa i studiemiljö 
Lisa Wünsche från podden Upp och Ner berättade om hennes upplevelser av psykisk ohälsa i 
hennes studentliv och hur detta påverkat hennes skolgång på universitetet. Föreläsningen 
innehöll tips kring tidiga signaler, vad man kan vara uppmärksam på och hur man kan få hjälp 
och stöd. Ulrica Hising som är representant från Studenthälsan var även på plats och talade 
om frågor som studenthälsan ofta möter. Evenemanget ägde rum den 9 februari 2019. Detta 
evenemang hölls i samband med invigningen VT19. Projektgruppen bestod av Feliks 
Sjöblom, Kristoffer Lundgren Thånell, Elin Engström, Jonas Bergkvist och Isabel 
Gustavsson. 
 
 
Studieteknik 
Den 25 februari anordnade utskottet en föreläsning om studieteknik. Kristina Asker som 
arbetar på Språkverkstaden höll i föreläsningen. Kristina talade om tips för att effektivisera 



	

sina studier och för att på så vis lättare skapa en fungerande vardagsstruktur. Utskottet bjöd 
även på fika innan evenemanget ägde rum. 
  
Pluggstugor 
Ett nygammalt koncept som har återinförts är så kallade pluggstugor där vi tack vare bidrag 
från SamSek har kunnat bjuda medlemmarna på fika. Konceptet är att medlemmarna bjudits 
in för en gemensam pluggstund tillsammans där de har jobbat med projektarbeten, förberett 
sig inför seminarier eller pluggat till tentamen. Efter två lyckade pluggstugor under 
höstterminen arrangerades ytterligare en under vårterminen, en sista pluggstuga planeras att 
genomföras i slutet av maj. 
  
Utskottsmöten 
Två utskottsmöten har ägt rum under verksamhetsåret, den 27 september samt 13 februari. 
Dessa har genomförts i form av frukostmöten på Majs café på Norrlands nation där minst en 
representant från varje utskott deltagit. Medlemmarna har bjudits in för att lyssna på vad 
respektive utskott har haft i kikaren för tillfället. Syftet har även varit att ge medlemmarna en 
inblick i hur styrelsen arbetar samt ge möjlighet till att ställa frågor och komma med förslag 
eller synpunkter. Vid båda tillfällen har det även röstats om tema för pubrundorna som 
arrangeras av aktivitetsutskottet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentorskap 
 



	

Fika 
Fika har finansierats med hjälp av bidrag från Samhällsvetenskapliga sektionen. Dessa bidrag 
har sökts vid ett tillfälle under HT18 där 1000 kr blev beviljat. Under HT18 spenderades 665 
kronor av bidraget varav de resterande 335 kronor kom att användas under VT19. I början av 
VT19 söktes 1000 kr igen vilket beviljades. Under VT19 har träffar för både Samhällsvetare 
och Samhällsplanerare skett, till skillnad från HT18 då endast Samhällsvetare studerar. Därav 
spenderades 1335 kr på fika VT19, d.v.s ungefär dubbelt så mycket som HT18. Detta 
eftersom nästan dubbelt så många träffar skett, varav en betydligt längre mentorskapsträff. 
Efter mentorskapets slut har en återkoppling hur bidragen använts skickats till Samsek. 
  
Mentorskap för samhällsplanering 
De som studerat första året av programmet i Samhällsplanering har under VT19 haft 
möjligheten att gå på mentorsmöten, handledda av utbildade SI-ledare/mentorer. Dessa möten 
har letts av mentorer tillsammans med mentorskapsansvarig. Under delkurs 1 arrangerades tre 
möten med tre olika fokus, statskunskap, kulturgeografi och sociologi. Under delkurs 2 
(Hållbar utveckling och globalisering) har kursen förändrats avsevärt sedan mentorerna läst 
den. Därav är en betydligt mer omfattande mentorsträff planerad, där mötet planeras pågå i 
fyra timmar istället för två. Därav sker endast ett möte under delkurs 2, dock ett mer 
omfattande sådant. Hittills har tre mentorskapsmöten arrangerats under VT19. På de tre 
senaste mötena har 18-25 personer deltagit. 
  
Mentorskap för samhällsvetare 
De som har studerat termin ett på samhällsvetarprogrammet har haft möjlighet att gå på 
regelbundna mentorsträffar där vi diskuterar kursen efter deltagarnas önskemål. Under 
höstterminen hade vi två mentorer och totalt fem träffar, ett möte hade vi under delkurs 1 och 
resterande under delkurs 2. Under vårterminen hade vi fyra träffar och tre mentorer. På grund 
av förseningar med SI utbildningen hade vi tyvärr inte tid med ett mentorskapmöte under 
delkurs 1. Alla möten var alltså under delkurs 2. Närvaron under samtliga mötena var allt 
mellan fyra till tjugo personer. Kommunikation med deltagarna har gjorts via en sluten 
facebookgrupp. I början av varje termin har någon eller båda av mentorskapsansvariga besökt 
klassen under en föreläsning för att informera om mentorskap aktiviteterna och 
facebookgruppen. 
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HT18 
Invigningen HT18 startade den 3/9 och pågick i fyra veckor. Det övergripande temat var 
“Kristallen” och recentiorerna indelades i fyra lag - Bygglov, Disneydags, Mästarnas mästare, 
och Robinson. Varje lag bestod av åtta till nio faddrar varav en kapten och en vice kapten 
samt ca. tio recentiorer i vardera lag. Totalt deltog 34 faddrar och 42 recentiorer under 
invigningen. 
 
Invigningens första dag inleddes med en samling i hörsal 2, Ekonomikum, där varje lag 
presenterade sig genom varsin film för att sedan hälsa recentiorerna välkomna. Recentiorerna 
fick även en Samvetartygpåse innehållande en sångbok och diverse nödvändigheter. Många 
ölfaddrar befann sig även på plats. Efter indelningen av lag och presentationerna av lagen 
samt styrelsen fortsatte kvällen på Smålands nation där en 5-kamp hölls. Första veckan bjöd 
även på ytterligare tre aktiviteter. Den 4/9 var första utgången på Snerikes nation. Lagen fick 
först lära känna varandra lite närmare för att sedan mötas upp utanför Snerikes nation. Den 
6/9 anordnades en förbundsdebatt i samarbete med utbildningsutskottet, vilken var väldigt 
uppskattad. Dagen efter var det dags för pubrunda. Pubrundan bjöd på fem stationer där 
ölfaddrar och generaler stod för diverse tävlingar/lekar. Därefter fortsatte kvällen på 
Värmlands nation med klubb. 
 
Veckan därpå bestod av totalt tre aktiviteter. Tisdagen den 11/9 var det samvetardagen där 
varje utskott i styrelsen fick presentera sig mer ingående och berätta om vad deras roller 
innebar. Även samsek och SSR var på plats och utrymme för mingel fanns. Det bjöds på 
falafel till recentiorerna och kvällen avrundades med “På spåret”, vattenpong och inofficiell 
utgång på Snerikes nation. Den 13/9 anordnades invigningens idrottsevent “Capture the flag” 
i samarbete med idrottsansvariga i föreningen. Detta ägde rum i Seminarieparken. Dagen 
efter hölls eventet “Tour de general” där lagen tävlade i bästa förfesten. Kvällen avslutades 
på Värmlands nation för lite dans. 
 
Tredje veckan inleddes den 17/9 med en “Ölispubrunda” där lagen fick gå runt till olika 
stationer och leka lekar. Dessa stationer var hemma hos ölfaddrar istället för på olika 
nationer. Den 19/9 var det dags för stadskamp. Lagen samla in poäng genom att utföra 
utmaningar runt om i staden. kvällen avslutades på Norrlands dansgolv. Redan dagen därpå 
hölls ett musikquiz på Göteborgs nation och de som ville fortsätta kvällen begav sig mot 
Stockholms nation för en inofficiell utgång. 
 
Sista veckan bjöd först på en “fulsittning” den 24/9 på Norreda torp, detta för att ge 
recentiorerna en uppfattning om hur en sittning går till. Tre dagar senare, den 27/9 hade 
vardera lag en filmkväll, som uppvärmning inför gasquen. Hela invigningen avslutades den 
28/9 med en invigningsgasque på Smålands nation. Sammanlagt hölls 14 events där tre var 
alkoholfria. 
 
VT19 
 
Invigningen vårterminen 2019 pågick i fem veckor, varav fyra aktiva. Det övergripande temat 
var “Insidan ut” och recentiorerna indelades i fyra lag - Cool, Magisk, Snabb och Stark. Varje 
lag bestod av åtta till nio faddrar varav en kapten och en vice kapten samt ca. 16 recentiorer i 
vardera lag. Totalt deltog 37 faddrar och 76 recentiorer under invigningen. 
 
Invigningens första dag inleddes med en samling i hörsal 1, Ekonomikum, där varje lag 
presenterade sig genom varsin film för att sedan hälsa recentiorerna välkomna. Recentiorerna 



	

fick även en Samvetartygpåse innehållande en sångbok och diverse nödvändigheter. Många 
ölfaddrar befann sig även på plats. Efter indelningen av lag och presentationerna av lagen 
samt styrelsen fortsatte kvällen med 5-kamp i Lokstallarna på Ekonomikum. När 5-kampen 
var över fick samtliga lag chansen att lära känna varandra bättre genom att umgås lagvis på 
valfri plats. Dagen efter, den 22/1 var det dags för utgång på Snerikes nation. Lagen fick först 
lära känna varandra lite närmare för att sedan mötas upp utanför Snerikes nation. Den 24/1 
var det dags för “Samvetardagen” där varje utskott i styrelsen fick presentera sig mer 
ingående och berätta om vad deras roller innebar. Även samsek och SSR var på plats och 
utrymme för mingel fanns. Det bjöds på falafel till recentiorerna och kvällen avrundades med 
“På spåret”, vattenpong och inofficiell utgång på Stockholms nation. Första veckan 
avslutades den 25/1 med pubrunda med fem stationer där ölfaddrar och generaler stod för 
diverse tävlingar/lekar. Därefter fortsatte kvällen på Värmlands nation med klubb. 
 
Kommande vecka tog invigningen ett uppehåll då majoriteten av faddrarna var på skidresa. 
 
Tredje veckan inleddes den 4/2 med spökboll som arrangerades av idrottsutskottet. Dagen 
efter, den 5/2 var det dags för “Tour de general” där lagen tävlade i bästa förfesten. Kvällen 
avslutades på Snerikes nation för lite dans. Den 6/2 hölls eventet “Stadskampen”. Lagen 
samla in poäng genom att utföra utmaningar runt om i staden. kvällen avslutades på 
Norrlands dansgolv. Veckan avslutades med en fulsittning som hölls i Ramsta byggdegård. . 
Detta för att ge recentiorerna en uppfattning om hur en sittning går till. 
 
Invigningens fjärde vecka inleddes den 11/2 med att studenthälsan höll en föreläsning för 
faddrar och recentiorer om psykisk ohälsa. 13/2 hölls ett musikquiz på Göteborgs nation 
kvällen avslutades med en inofficiell utgång på Norrlands nation. 
 
Femte och sista veckan började den 19/2 med en gemensam utgång på Snerikes nation. 
Torsdagen den 21/2 hade vardera lagen separat filmkväll för att tagga igång inför gasquen. 
Invigningen avslutades med en reccegasque lördagen den 23/2 på Snerikes nation. 
Sammanlagt hölls 13 event därav tre alkoholfria. 
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Vi i styrelsen 2018/2019 är väldigt nöjda med det verksamhetsår vi haft! Vi vill tacka alla 
medlemmar som varit delaktiga i projektgrupper och hjälpt oss driva föreningen framåt, samt 
de medlemmar som kommit med inspel och dykt upp på våra aktiviteter. Tillsammans har vi 
sett till att utvecklingen för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala fortsatt går stark framåt. Till 
sist vill vi tacka för oss och vi ser fram mot vad som komma skall! 
	


