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Möten:
Vi började verksamhetsåret med några enstaka fysiska möten innan pandemin satte stopp
för alla fysiska sammankomster. Dock har vi lyckats ha styrelsemöten varannan vecka via
zoom och kommer att ha haft totalt 19 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret.
Medlemmar:
Totalt sett har vi fått välkomna 171 nya medlemmar varav 107 under höstterminen och 64
under vårtermin. På totalen och för höstterminen innebär det rekord i antal!

Ordförande
Med förhoppningen om att vårterminens pandemi skulle ha lugnat ner sig började vi
verksamhetsåret med stora förhoppningar om ett någorlunda normalt år, men tyvärr satte
pandemin stopp för våra planer. Det blev åtminstone en fysisk invigning under höstterminen,
dock endast inom de fem lagen. Men när vi, eller åtminstone jag, ser tillbaka på
verksamhetsåret är det detta vi kanske minns som årets höjdpunkt. Även styrelsen fick
chansen till några enstaka egna aktiviteter såsom after works tidigt under höstterminen.
Vid verksamhetsårets start fanns två vakanta poster: fotograf och mentorskapsansvarig för
samhällsplanerarna. Dessa poster fylldes snabbt under augusti av Vilma Ludvigsson och
Anna Löfgren. I övrigt har styrelsen sett likadan ut från början till slutet av verksamhetsåret.
Något nytt denna styrelsen började med är samarbetet med Bonsai Campus. Det är en app
där vi kan publicera evenemang och betalningar sker i appen mot en liten andel provision till
företaget. Detta har fungerat väldigt bra och underlättat för vår skattmästare i stor
utsträckning. Med reccar i allt yngre generationer som inte använder facebook i samma
utsträckning upplever vi att Bonsai Campus är ett bra komplement som alla kan använda,
även om evenemangen kan marknadsföras på facebook också. I brist på fysiska evenemang
att publicera utvidgades även samshoppen och publicerades i Bonsai Campus. Förutom
inköp av nya olika merchandise har föreningen även införskaffat en systemkamera samt
styrelsetröjor till samtliga i styrelsen.
Övrigt så har föreningen deltagit i Uppsala kommuns klimatvecka. Med stor hjälp av PR
sattes en projektgrupp ihop: jag, Emma Pettersson och Matilda Lundh. Tyvärr ställdes en
föreläsning in men vi lyckades vi få ihop flera digitala evenemang. Vi delade dagliga
klimatsmarta tips på instagram med hjälp av alla utskott. Vi delade även våra matsvinn under
en dag där vi hade en tävling för medlemmarna där hen som kunde göra något mest kreativt
med sitt matsvinn vann en goodiebag med klimatsmarta varor och vår merchandise. Tyra
bjöd på en cookalong, Samvetarpodden diskuterade hållbarhet och en klimatsmart
ölprovning anordnades som dessutom fick uppmärksamhet i P4 Uppsala.
Trots ett verksamhetsår med många utmaningar i och med restriktionerna har föreningen
ändå kunnat bjuda på två invigningar som vanligt, varierande andra evenemang och även
lyckats locka nästa generations samvetare att gå med i styrelsen då nästan samtliga poster
inför nästa verksamhetsår är tillsatta.

Vice Ordförande
Samvetardagen HT-20
Samvetardagen är ett evenemang under varje invigning som planeras och genomförs av
samtliga av utskottens vice ordförande under ledning av föreningens vice ordförande. Då
evenemanget är en del av invigningen brukar även generalerna vara med i planeringen.
Syftet med evenemanget är att introducera föreningens styrelse för recentiorerna och ge
dem en inblick i hur denna arbetar och hur man kan engagera sig i framtiden. Planeringen
för samvetardagen HT-19 påbörjades i god tid redan under sommaren där planeringen
främst skedde via zoom-möten. Vidare var såväl planeringen som utförandet ett lagarbete
där samtliga av ledamöterna bidrog till en lyckat utförd samvetardag. Evenemanget
genomfördes 8/9-2020 där samtliga av utskotten tillsammans med Akademikerförbundet
SSR och RFSU fanns på plats.
Tidigare år har samvetardagen genomförts inomhus i olika lokaler, där Ekonomikum varit en
vanligt förekommande lokal. På grund av Covid-19-pandemin var detta inte möjligt i år, och
hela evenemanget kom därför att ske utomhus. Då vi ansåg att konceptet “eko-runda” som
användes HT-20 var mycket lyckat var detta något som vi ville efterlikna även denna gång. Vi
byggde därför på konceptet och gjorde en “Uppsala-runda” där recentiorerna, istället för att
gå runt på Ekonomikum och träffa styrelsen, fick orientera sig runt i Uppsala till stationer där
utskotten hade förberett tävlingar och presentationer av deras förtroendeuppdrag. Med
initiativ från idrottsutskottet gjordes rundan även till en skattjakt där recentiorerna fick
ledtrådar som hintade om vart i staden som utskotten fanns placerade. I vanlig ordning bjöds
även reccarna på falafel som sponsrades av Akademikerförbundet SSR.

Samvetardagen VT-21
Om samvetardagen HT-20 skiljde sig mycket från tidigare upplägg var samvetardagen VT-21
om något mer annorlunda. Då smittspridningen i Uppsala förvärrats avsevärt sedan hösten
tog vi tidigt beslut om att evenemanget inte kunde ske på plats, utan att det istället skulle
ske online som resten av invigningen. Evenemanget skedde 2/2-2020 och även denna gång
påbörjades planeringen långt i förväg, denna gång redan innan jul då den speciella
situationen krävde mer planering än i vanliga fall. Eventet kom att genomföras i form av ett
stort zoom-möte där en förinspelad video visades för alla invigningens lag. Videon bestod av
flera klipp där alla utskotten hade spelat in en video på sig där de ställde quizfrågor samt
presenterade sina utskott. Även Samsek och Akademikerförbundet SSR hade spelat in videos
inför detta.
Som helhet blev resultaten av de två samvetardagarna mycket lyckade, särskilt med
avseende på de speciella utmaningar som Covid-19-pandemin ställt. Något som talar för att
dessa varit lyckade är det stora engagemanget för nästkommande styrelse då nästan alla
poster blivit tillsatta.

Samsek-representation
En av vice ordförandens viktigaste uppgifter är att sitta som representant och delta på
Samhällsvetenskapliga sektionens (Samsek) möten. Under hela verksamhetsåret har möten
skett var tredje vecka. Till en början skedde de två första mötena på plats men i och med att
smittspridningen förvärrades övergick de till Zoom-möten under resterande verksamhetsår.
Under året har mötena främst dominerats av diskussioner angående universitetets
corona-anpassning, men också diskussioner där hur vi som kårföreningar kan strukturera oss
och våra stadgar.

Uppsalaekonomernas utbildningsutskott (tidigare STRUT)
Ett uppdrag som vanligtvis har legat på vice ordföranden är att sitta som representant och
delta på Uppsalaekonomernas STRUT-möten. Detta är något som vi efter en dialog med
Uppsalaekonomerna delegerat ut till andra medlemmar i styrelsen. Det övergripande
ansvaret har däremot fortfarande legat kvar hos vice ordförande som sålunda fört dialog med
de utvalda representanterna. Under det gångna året har även Uppsalaekonomerna gjort en
omstrukturering av STRUT och sålunda ändrat namnet till Uppsalaekonomernas
utbildningsutskott.

Samkät
Under verksamhetsåret har vice ordföranden tillsammans med en av generalerna arbetat på
en enkät som ursprungligen påbörjades av föregående vice ordförande. Enkäten har även
varit ett samarbete med kulturgeografiska institutionen, varpå en dialog kontinuerligt hållits
med dem. Syftet med enkäten har varit att se till föreningens medlemmarnas tankar
angående sin utbildning, deras upplevelse av corona-undervisningen samt deras tankar om
föreningen.

Skattmästare
Detta år har i mångt och mycket handlat om ovisshet, detta har såklart även det ekonomiska
läget påverkats mycket av. Denna förening är till för dess medlemmar och alla de
ekonomiska vinsterna vi gör i samband med aktiviteter ska investeras tillbaka i föreningens
medlemmar. Trots det pågående corona läget har föreningen samhällsvetarna i Uppsala
lyckats med just detta. Vi har genomfört två invigningar och genom detta fått in nya
medlemmar i föreningen vilket är en förutsättning för föreningens fortsatta överlevnad. Vi har
även lyckats genomföra ett projekt tillsammans med föreningen NTF genom ett uppskattat
cykelevent som gav oss ett bidrag på 24600 kr. Vi har även under året gjort en större
investering i Samshopen med förhoppning om att sprida föreningens namn över hela
student-Uppsala samtidigt som vi vill kunna göra en viss vinst för att i framtiden kunna
finansiera framtida evenemang för våra medlemmar. I dagsläget har vi ett lager i samshopen
till ett värde av ca 78915 kr. Vi har trots denna stora investering ett dags (2021-04-25) saldo på
Nordea bankkonto som uppgår till ca 64641 kr.
Inför nästkommande år gäller det för den nya styrelsen att fortsätta hålla den goda ekonomin
som vi hittills har lyckats med samtidigt som förhoppningar om öppnandet av nationerna
och ett mer fritt studentliv kommer medföra större kostnader men även större intäkter. Den
nya skattmästaren tillsammans med den nya styrelsen kommer även ha en del ekonomiska
beslut att förhålla sig till. Vi har under detta föreningsår ingått ett samarbete med Bonsai
Campus som har varit ett bra verktyg för många av föreningens utskott. Det är dock en
ekonomisk fråga om föreningen vill fortsätta med samarbetet eller om man ska avsluta
denna betalningsmetod och gå tillbaka till metoden med swish betalningar och
banköverföringar från medlemmarna till föreningens konto. Samarbetet med Bonsai
Campus har för skattmästaren inneburit en betydligt lättare arbetsbörda i och med
bokföringen, vilket kommer bli ändå mer betydelsefullt när evenemangen drar igång som
vanligt efter pandemin. Dock betalas det en avgift per såld “biljett” genom Bonsai appen,
denna avgift har under samarbetet uppgått till ca 657 kr.
Så trots detta svajiga år har föreningen Samhällsvetarna klarat sig ekonomiskt bra och vi
fortsätter att visa studenterna i Uppsala att vi är en förening att räkna med under många år
framöver.

Aktivitetsutskottet
På grund av pandemin har aktivitetsutskottet inte haft möjlighet att genomföra de större
evenemang och resor som var planerade och brukar utföras av utskottet. Mindre och
anpassade evenemang har dock kunnat genomföras i början av verksamhetsåret då
restriktionerna tillät det, men i och med att situationen blev värre och restriktionerna
skärptes beslutade styrelsen om att alla fysiska evenemang skulle upphöra och övergå i
digitala evenemang, vilket då resterande av Aktivitetsutskottets evenemang blev.

Fysiska evenemang
Under höstterminens start hade aktivitetsutskottet möjlighet att utföra en pubrunda.
Pubrundan är ett traditionsenligt evenamang i föreningen som fördelaktigt läggs tätt inpå
invigningen för att de tidigare recensiorerna ska få en rolig ingång i föreningen som helhet,
då nya och gamla medlemmar blandas i eventet. Vi är därför glada för att vi hade möjlighet
att genomföra det trots omständigheterna. En pubrunda går ut på att olika lag går runt till
de olika nationerna i Uppsala utefter ett schema, och olika utmaningar eller aktiviteter kan
också erbjudas efter varje station, vilket fanns under det här tillfället. Pubrundor kan även ha
teman, och temat för kvällen var "Liv på Venus". För att kunna utföra evenemanget trots
omständigheterna sattes en begränsning på antal deltagare som kunde vara på nationerna
åt gången, så lagen delades upp innan eventet för att se till så att detta följdes, och två
separata informationsträffar hölls så att för många personer inte skulle vara på samma plats
samtidigt. En lagledare utsågs i varje lag som skulle kontrollera så att två lag aldrig var på
samma nation samtidigt.
Längre fram under terminen utfördes ett event i samarbete med NTF, "Hjälp en hjälmlös".
Eventet delades upp i två delar, och innehöll en cykeltipsrunda och en cykelmiddag.
Samarbetet handlade om säker cykling och de som deltog fick en cykelhjälm av NTF för att
sedan cykla runt på Uppsalas cykelvägar och svara på frågorna till rundan. Senare under
kvällen skulle deltagarna i lag bjuda varandra på en varmrätt och en efterrätt. Ett lag bjöd ett
annat lag på en måltid, för att sedan själva bli bjudna på nästa måltid av ett annat lag.

Digitala evenemang
Det första digitala evenemanget som utfördes var en cook-along som sändes live på
Instagram där utskottet lagade ångade baobröd, med kimchi och marinerad
portabellosvamp. De som tittade hade möjlighet att själva laga rätten samtidigt, och videon
sparades på Instagram för att medlemmarna skulle kunna ta del av den längre fram.
Längre fram under verksamhetsåret utfördes ett Among Us-evenemang. Among Us är ett
spel som sker via en app eller på datorn, med aktiva diskussioner emellanåt. Evenemanget
passade väl för mediet Zoom och vi uppfattade det som uppskattat i en tid då många är
svältfödda på sociala situationer, vilket resulterade i att ytterligare en Among Us-kväll
utfördes längre fram .

I slutet av Maj planeras det även för en digital sittning som ersättning för den traditionella
vårbalen. Evenemanget kommer utföras på Zoom och kommer innebära att deltagarna delar
upp sig om grupper på maximalt fyra personer, där de ombeds sitta med personerna de bor
med, eller med utvalda coronakompisar. Evenemanget kommer bjuda på lekar, tal och annat
som hör traditionella sittningar till.
Under verksamhetsåret har även två stycken Samquiz ägt rum. Samquiz har varit en tacksam
evenemangsform under rådande omständigheter eftersom det har kunnat genomföras
digitalt utan vidare komplikationer. Aktivitetsutskottet utlyste under början av
verksamhetsåret en projektgrupp som skulle planera och utföra quizen. Josefine Wiberg
Malmström, Vilma Öström och Emma Andersson är de som har valts ut och som har drivit
arbetet. De hade inte möjlighet att påbörja quizen enligt den utsatta tiden på grund av
restriktionerna, men har senare under verksamhetsåret kunnat utföra två Samquiz. Under
det första quizet var temat premiär, och under det andra var temat vår som även skedde i
samarbete med SSR, där medlemmarna informerades om SSR samt att vinnarna fick priser i
form av goodiebags av dem.

Ej genomförda evenemang
Destination X
Gasquer
Klubbar
Vårbal
Skidresa till Åre
Live-musikkväll på nation

Näringslivsutskottet
Samarbetspartners
- Fortsatt samarbete med SSR där årsbidraget höjdes till 7000 kr per år, tidigare 6000 kr.
- 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.
- En dialog har skapats med WeStudents om ett möjligt framtida samarbete. Detta har satts
på paus på grund av den rådande pandemin, men ska tas upp senare i år igen.

Aktiviteter
Karriärkväll med SSR, studievägledare från UU samt alumner. Denna kväll var det fokus på
arbetsmarknad, lön och hur man skapar strategiska kontakter. Kvällen avslutades med att två
alumner från Samhällsvetarprogrammet och Samhällsplanerarprogrammet delade med sig
av sin tid på UU och vad de gör idag, där alla deltagare fick ställa valfria och värdefulla frågor.
Detta var även en aktivitet under den digitala invigningen där cirka 85 personer deltog på
Zoom.

Samshoppen
Näringslivsutskottet har utvecklat och expanderat samshoppen med ett nytt sortiment av
produkter. Dessa produkter har tillsammans med PR-utskottet marknadsförts via
samvetarnas sociala medier och uppdaterats på samvetarnas hemsida med nya bilder.
Samshoppen har även fått ett eget lager vilket innebär att den numera alltid kan stå öppen.
Ordrarna går via appen Bonsai där alla produkter finns tillgängliga. Dessa produkter är
beställda via medtryck.

Planerade aktiviteter
Med anledning av covid-19 blev nästintill samtliga evenemang planerade för hösten 2020 och
våren 2021 inställda. Nedan följer några av de planerade aktiviteterna:
- CareerDay - uppskjutet
- Företagskväll - detta var tänkt som en kväll där flera olika företag skulle bjudas in och
föreläsa om deras företag, följt av fika och mingel med blivande alumner från
Föreningen Samhällsvetarna efteråt.

Sponsorgrupp
Ingen sponsorgrupp har tillsatts under verksamhetsåret 2020-2021 då detta har skötts av
ordförande och vice ordförande själva. Eftersom covid-19 gjorde att många andra aktiviteter
ställdes in möjliggjorde detta för oss att sköta sponsorer till invigningarna själva. För
kommande verksamhetsår kan det vara fördelaktigt att tillsätta en sponsorgrupp då det
förhoppningsvis skapar utrymme för att skapa andra aktiviteter.
Näringslivsutskottet har i övrigt satt ihop och beställt invigningspåsar till ht20/vt21 samt
beställt nya styrelsetröjor till styrelsen.

Utbildningsutskottet
Inställda evenemang
Precis som för många andra har detta verksamhetsår påverkat utbildningsutskottets
evenemang. Det fanns planer på fortsätta hålla i den årliga förbundsdebatten som
föreningen haft med samtliga riksdagspartiernas ungdomsförbund under föreningens höst
invigning. Med hopp om att kunna ha en debatt på plats beslutade vi i utskottet att planera
och skjuta upp debatten till vårterminens invigning. Då situationen inte hade förbättrats,
utan snarare försämrats kunde inte debatten genomföras under vårterminens invigning
heller.
Vi hade även planer på att genomföra en examensceremoni tillsammans med
kulturgeografiska institutionen för föreningens och institutions examenstagare. Ceremonin
skulle ha ägt rum i slutet av januari men ställdes in då det inte var lämpligt att ha ett fysiskt
evenemang. I samråd med institutionen och projektgruppen med blivande examenstagare
beslöt vi att skjuta upp ceremonin till våren för att försöka att ha en fysisk ceremoni då det
uppskattades mer av examenstagarna. Planerna visade sig ganska snabbt inte kunna
genomföras på grund av att samhällets situation inte blivit bättre. Möjligheten att göra en
digital ceremoni undersöktes men har inte genomförs på grund av bristande engagemang
av institutionen och examenstagare då studenterna ville ta emot sitt diplom och ros på plats i
universitetsaulan.
Vi hade även planer på att genomföra pluggstugor där föreningens medlemmar skulle
kunna samlas för att plugga och fika tillsammans. Den första pluggstugan skulle hållas i
november, vilket inte gick att genomföra då restriktionerna för att minska smittspridning
hade blivit hårdare. Under vårterminen kunde inga pluggstugor heller genomföras.

Kulturcirkel
Utbildningsutskottet startade under hösten 2020 en kulturcirkel med tillhörande
projektgrupp. Projektgruppen valde någon form av kultur, exempelvis film eller novell, som
sedan sågs av övriga medlemmar innan själva event. Under evenemangen diskuteras sedan
vald kultur. Det första mötet hölls på V-dala nation, det andra mötet hölls online på Zoom på
grund av restriktioner. Till en början trodde vi inte att kulturcirkeln skulle locka om den hölls
på Zoom vilket ledde till ett relativt långt uppehåll mellan träffarna, men träffen på Zoom
visade sig vara mer populär än vi trott. Båda eventen drog relativt stort intresse, även eventet
på Zoom. Vi tror att detta projekt kan vara värt att fortsätta med i framtiden då intresse från
medlemmar funnits och träffarna varit lyckade.

Föreläsning om psykisk ohälsa under Covid-19
Under slutet av höstterminen 2020 höll vi en föreläsning med studenthälsan om psykisk
ohälsa med fokus på ensamhet och stress under pandemin. Föreläsningen hölls på Zoom. I
efterhand tror vi att denna föreläsning passat bättre under höstens invigning då många äldre
medlemmar redan sett liknande föreläsningar och få nya studenter verkade ha hittat till
föreläsningen.

Jultipspromenad
I december anordnade vi en tipspromenad med jultema i samarbete med idrottsutskottet.
Vinnaren av tipspromenaden vann två tröjor ur Samshoppen. Tipspromenaden pågick i 24
timmar för att säkerställa att restriktioner och rekommendationer kunde följas. Ett
evenemang som var uppskattat av föreningens medlemmar.

Föreläsning om studieteknik
Under vårens digitala invigning anordnade vi en föreläsning av Språkverkstaden om
studieteknik på Zoom. Denna föreläsning var mer populär än höstens, vilket kan bero på att
den var lagd under invigningen och främst riktar sig till nya studenter.

PR-utskottet
I början av verksamhetsåret HT20/VT21 tillträdde Fanny Jansson som ordförande och Matilda
Sarri Mehr som vice ordförande för PR-utskottet.

Instagram
Under vår tid i PR-utskottet har vi främst valt att satsa på Samvetarnas Instagram. Det beror
till stor del på att majoriteten av medlemmarna i föreningen använder sig av Instagram, då
det visat sig att den yngre generationen allt mer sällan använder sig av Facebook. Kontot på
Instagram har ökat från 520 följare till 619 följare. En ökning som delvis kan beror på det
faktum att uppdatering har skett mer frekvent, där vi också har använt stories regelbundet. Vi
har även involverat bilder på styrelsen i vårt content, vilket har varit framgångsrikt då dessa
har genererat mest likes! Att antal följare har ökat kan även ha en koppling till pandemin, då
föreningens sociala medier har fått en större roll i kommunikationen till medlemmarna. Då
allt har skett digital under vårt år som verksamma i styrelsen. Vi har även uppdaterat
biografin på kontot för att vi ska komma upp först i sökningar som är relaterade till studenter
som pluggar samhällsrelaterade program och kurser i Uppsala.
Vi har även använt oss av sparade höjdpunkter på Samvetarnas Instagram. På så sätt har vi
sparat allt content vi publicerat. Bland annat “take-overn” som större delen av alla utskott i
styrelsen har gjort. Det har även bidragit till ett proffsigare intryck av Samvetarnas Instagram.
Likt föregående PR-utskott har vi använt oss av appen “Spark” som ingår i Creative Cloud. En
app vi haft stor användning av för att snabbt och enkelt kunna skapa content till föreningens
Instagram.

Facebook
I början av verksamhetsåret hade Samvetarnas Facebooksida 1075 likes. Idag (6/5-21) har
sidan 1046 likes. Minskningen kan tänkas bero på att vi delvis har valt att satsa mer på
Instagram i jämförelse med Facebook, men också det faktum att den yngre generationer
använder Facebook allt mer sällan. Det går också att se ett samband med att det varit färre
evenemang under året, till följd av pandemin, vilket kan minskat trafiken till Samvetarnas
Facebooksida. Det har publicerats 20 evenemang, där stora pubrundan var det evenemanget
som fick flest svar. Det var också det enda fysiska evenemanget som ägde rum under
verksamhetsåret.

Övriga medier
Föreningens Twitter-konto, Snapchat-konto samt Linkedin-konto har fortsatt varit vilande.

Samvetarpodden
Under höstterminen publicerades en andra säsong av Samtal - Samvetarpodden på Spotify.
Sammanlagt publicerades fyra avsnitt på plattformen Anchor, där ordförande Malin
Kristoffersson har medverkat i tre av fyra avsnitt. I början av verksamhetsåret hade
Samvetarpodden totalt 209 spelningar, som idag (6/5-21) är uppe i 534 lyssningar.

Grafisk profil
Under verksamhetsåret har vi byggt på föreningens grafiska profil. Detta genom att byta till
ett enhetligt typsnitt och valt att inkludera fler färger för att få en variation i flödet. Vi har även
sett till att exponera föreningens logga tydligt på alla bilder och inlägg för att marknadsföra
föreningen, där målet har varit att alla ska känna igen föreningens logga. För att exponera
föreningen ytterligare har vi också samarbetat med näringslivsutskottet vid design av merch
till föreningen. Utöver kläder finns det nu också allt från klistermärken med logga till pennor
och vattenflaskor, vilket vi ser som god reklam för föreningen.

Klimatveckan
Det har under vårterminen 2021 även skett en klimatvecka där vi ändrade loggans färg till en
ny grön nyans och skapade en enhetlig färgkombination för temat på föreningens sociala
medier. Inläggen fick väldigt fin respons och genererade mycket aktivitet och likes.

Hemsidan
Vi har under året finslipat på hemsidans design för att göra den tydligare och attraktivare.
Hemsidans typsnitt har bytts ut på samtliga delar av hemsidan och samhoppen har fått en
ny sida där man kan se utbudet av föreningens merch. Hemsidan har under tidens gång
uppdaterats med nya bilder från evenemang närmare i tiden vilket gör hemsidan reflekterar
de nuvarande medlemmarna i större grad. Målet med hemsidan är att man som ny student
enkelt ska kunna hitta oss och vi har därför utökat så att hemsidan dyker upp enklare i
sökmotorer som google för att öka exponering.

Övrigt
Under verksamhetsåret köptes en systemkamera in till föreningen. Något som både kommer
underlätta för framtida PR-utskott men också höja kvalitén på bilderna som tas inom
föreningen.

Mentorskap
Mentorskap för samhällsplaneringsprogrammet
Samhällsplaneringsprogrammets mentorsträffar har under vårterminen 2021 fungerat
bra, träffarna har skett via zoom. Vi fick bra respons på träffarna från den första kursen
inom planering, befolkning och politik då närvaroantalet var på ca 20 studenter. Det
fanns även en hög efterfrågan på att träffarna, trots detta är närvaroantalet noll på
kursen för hållbar utveckling därför beslutade vi mentorer att enbart planera en träff
inför kursens tentamen.

Mentorskap för samhällsvetarprogrammet
Jag gick som mentorskapsansvarig in i verksamhetsåret med förhoppning om att kunna
genomföra mentorskapsträffar på plats, men med särskilda säkerhetsåtgärder. Detta var
möjligt under HT20, men tyvärr inte under VT21. Inför bägge terminer har jag som ett första
steg rekryterat mentorer via Facebook och Instagram. Därefter har jag anmält samtliga
mentorer till en SI-utbildning vilken är obligatorisk. Under den första veckan på respektive
termin har jag, tillsammans med ett par mentorer, besökt Samhällsvetenskaplig Grundkurs
för att presentera oss och mentorskapet. Under VT21 fick detta besök ske via Zoom, vilket
också fungerade bra.
Under HT20 genomfördes majoriteten av träffarna på plats på Ekonomikum innan pandemin
tvingade oss att genomföra återstående träffar över Zoom. Under VT21 har samtliga träffar
skett över Zoom, vilket jag upplever har fungerat bra men inte lika bra som fysiska träffar.
Under HT20 genomfördes 6 träffar, och under VT21 genomfördes 7 träffar.

Statistik
Under VT21 startades ett mentorskap för Grundläggande Statistik, då den kursen upplevs
svår. Totalt rekryterades 2 mentorer, och tillsammans höll vi i 4 träffar över Zoom. Jag
uppmuntrar efterföljande mentorskapsansvarig att starta mentorskap för fler kurser.

Idrott
Verksamhetsåret började lovande med en fysisk (coronaanpassad) invigning och i och med
detta även idrottsutskottets första aktivitet. Vi planerade tillsammans med generalerna att
idrott skulle hålla i två aktiviteter istället för en. Förutom den traditionsenliga leken “Capture
the flag” planerades även en brännbollsturnering in. Capture the flag blev dessvärre inställt
då vi tog beslutet att det inte var en bra idé att genomföra aktiviteter som krävde fysisk
kontakt lagen emellan. Då schemat var rätt fullspäckat för lagen beslutades det att inte
ersätta aktiviteten. Brännbollsturneringen kunde däremot genomföras och uppskattades
mycket av både reccar och faddrar, det är alltid kul när lagen får tävla “på riktigt” mot
varandra och vi vill slå ett extra slag för att fortsätta med brännbollen på höstterrminen och
kanske hitta ett “inomhuskomplement” till detta under vårterminen.
Efter invigningen bokades tre aktiviteter in, eftersom det var nya(?) bokningsregler fick vi
vara ute i extra god tid och bokade därför upp hallar för hela höstterminen redan i
september. Dessvärre kunde ingen av aktiviteterna genomföras eller halltiderna på annat sätt
nyttjas när smittläget förvärrades och nya beslut om att inte anordna fysiska event inom
föreningen fattades.
Tillsammans med utbildningsutskottet anordnade vi en tipsrunda inför juluppehållet där vi
uppmanade deltagarna att delta ensamma och näringsliv fixade fina priser till vinnarna!
Vårterminen kom och restriktionerna blev allt striktare, vi hoppades på att kunna genomföra
den årliga fotbollsturneringen och införa en ny tradition, en liten “brännbollsyra” för
föreningen men som läget är nu kommer inget av detta vara möjligt att genomföra.
Vi hoppas att nästa styrelse ska få ta över rodret under mycket bättre omständigheter och att
idrottsutskottet ska få möjlighet att genomföra de planer som i år inte varit möjliga.

Generaler HT20
Vi, Isac, Joel och Emma genomförde en invigning under de 4 första veckorna på terminen. Till
vår hjälp hade vi 39 faddrar som var uppdelade i 4 lag. Antalet recentiorer som deltog på
invigningen var 95 stycken, vilket är rekord för föreningen! En stor anledning till att vi
lyckades få med så många var för att gick runt till kurser med studenter som inte hade någon
invigning och bjöd in dem till oss. Vi gick runt till kurserna Idéhistoria A, Genusvetenskap A
och Samhällsgeografi A. Vi spexade och presenterade oss för studenterna på
Samhällsvetarprogrammet och bjöd in dem att komma ut och skriva in sig utanför
Ekonomikum. Där satt vi hela första dagen, med styrelsen och skrev in reccar. Detta eftersom
vi inte kunde vara inomhus och ville göra det möjligt att sprida ut de som ville skriva in sig.
Utöver de kurser vi gick runt till så skickade vi ut ett välkomstbrev till Retorik A och Sociologi
och socialpsykologi A.
På grund av de rådande restriktionerna om att max 50 personer kunde samlas så fick vi
genomföra majoriteten av evenemangen utomhus. Vi delade även upp lagen och var tydliga
med att de inte skulle blandas med varandra. Förutom vid de evenemangen där det kom så
pass få att vi kunde slå ihop det, då var vi noga med att se till att vi aldrig var mer än 50
personer.
Vi fick hjälp av idrottsutskottet och genomförde en brännbollsturnering. Vice ordförande
arrangerade samvetardagen under invigningen.
Det var viktigt för oss att få bra kontakt med reccar och faddrar, därmed försökte vi umgås
lika mycket med varje lag under de olika eventen. Vid varje evenemang bestämde vi ett lag vi
skulle umgås lite mer med och eventuellt hänga med efter det planerade eventet var slut.
Detta var mycket uppskattat av lagen och vi fick god kontakt med många. Nya evenemang
för denna invigningen var en fadderpubrunda, en grillkväll och en stadskamp på 24 timmar.
Fördelen med att ha en längre stadskamp var att lagen inte behövde stressa lika mycket och
därmed fick mer tid över till att lära känna varandra. Fadderpubrundans syfte var att reccarna
skulle få lära känna faddrarna i de andra lagen lite bättre. Istället för de tidigare
evenemangen spelkväll samt lagmiddag så körde vi sista veckan en grillkväll.
Vi införde även “nykter-general” där varje general skulle vara nykter under minst ett
evenemang under invigningen. Fenomenet nykter-general hade för avsikt att visa reccar och
faddrar att även generalerna kan ha lika kul när de är nyktra. Generalen som var nykter hade
ett band över bröstet för att visa det.
Invigningen kostade 300 kronor för reccarna på grund av att coronarestriktionerna inte
gjorde det möjligt att ha större evenemang på nationer, därmed blev invigningen billigare att
genomföra. De som skrev upp sig hos försäkringsbolaget Hedvig, vår sponsor, fick vara med
på invigningen gratis då Hedvig stod för deras kostnad. De skötte också ett av evenemangen.
Istället för en stor samlad avslutningssittning så fick lagen planera sina egna separata
sittningar. Det lade mer ansvar och arbetsbörda på faddrarna då det egentligen brukar vara
vi generaler som planerar avslutningssittningen. Vi tycker att de löste uppgiften briljant! Tack

vare sitt stora engagemang och driv gjorde de väldigt fina avslutningar för sina lag. Lagens
fyra separata sittningar genomfördes samma kväll där vi generaler åkte runt till vardera lag
och spexade, höll tal samt delade ut priser. Priserna var två stycken årets fadder, två stycken
årets recce och en årets ölis. Vi stannade kvar hos det sista laget där vi delade ut
vandringspokalen.
Sammantaget så var invigningen höstterminen 2020 väldigt uppskattad och vi är glada att vi
kunde genomföra en invigning på ett säkert sätt trots pandemin. Från utvärderingarna
kunde vi läsa detsamma.

Generaler VT21
Vi, Emma, Jossan och Hampus hade ansvar för invigningen VT21 under perioden 18/1 till 12/2.
Totalt hade vi hjälp av 52 faddrar uppdelade på sex lag. Antalet reccar som deltog var runt 60.
Anledning till det låga antalet i jämförelse med hösten var att restriktionerna i samhället
kraftigt skärptes under slutet på 2020 och början på 2021. Dock besökte vi fortfarande
Samhällsvetarna, Samhällsplanerna och Litteraturvetenskap A digitalt där vi spelade upp en
film samt berättade om vår planerade invigning. Däremot mejlade vi fler kurser, Retorik A
och Sociologi och Socialpsykologi A. Även inskrivningen under första dagen blev väldigt
annorlunda från tidigare år då vi satt max två i hörsalarna på Ekonomikum och tog in två
reccar åt gången som fick skriva in sig. Anledningen var dels för en begräsning på fyra
personer per klassrum, dels att vi ville få in så många reccar som möjligt så att det inte
bildades kö utanför.
I samband med de nya skärpta restriktionerna som infördes bestämde vi tillsammans med
ordförande och styrelse att det bästa sättet att ha en smitt säker invigning under VT21 är att
det sker digitalt. Beslutet skedde i samband med åtta personer regeln infördes, runt den 23
november 2020. Åtta personer blev även maxantalet som fick umgås på de event där det var
möjligt att gå i sällskap utomhus. Vi bestämde även här att vi som generaler skulle prioritera
att reccar och faddrar får umgås så att de bildar en gemensam krets så att vi inte går mellan
lagen och sprider eventuell smitta. Det var även en del av reccarna som valde att enbart delta
på de digitala delarna av invigningen och inte flyttade till Uppsala.
Vår prioritet för invigning blev därmed att de reccar som kom till Uppsala skulle få en fast
punkt genom faddrarna och på så sätt få en gemensam krets så att ingen lämnades ensam
under i Uppsala under pandemin. Utöver det ville vi även prioritera kommunikation och vara
tillgängliga både för reccar och faddrar för alla möjliga frågor genom att tidigt publicera
event och uppdatering kring Covid-19.
Tyvärr hade vi inte möjlighet att genomföra en smittsäker fadderkickoff utan istället valde vi
att genomföra sex olika zoommöten med varje lag där vi besvarade några frågor lagen hade
om upplägget samt att faddrarna fick lära känna oss och vi dom. Tidigare hade vi även
fadderutbildningen på zoom under hösten 2020. Faddrarna blev även här uppmanade att ha
gemensamma aktiviteter via zoom, till exempel luncher för reccarna så att alla aktiviteter inte
bara blev stora zoommöten.
Event för i år var lite blandat där de ”gamla” evenemang som gick att genomföra utomhus
eller smittsäker genomfördes och nya event genomfördes digitalt. Stadskamp,
Samvetardagen och Spelkväll behölls som vanligt. Även en tipspromenad inkluderas där
lagen fick gå runt i Uppsala och lära känna staden under 24h. En karriärkväll hölls även
tillsammans med Näringslivsutskottet. Hedvig hade även i år ett samarbete med oss där de
hade en Yogakväll där fem reccar lottades ut i slutet av aktiviteten och fick en goodiebag.
Priset för invigningen slutade på 170 kr där reccarna fick tillgång till en goodiebag med saker
från vår förening samt tillgång till eventen. Även i år hade vi ett samarbete med Hedvig där
reccarna fick gratis invigning ifall de gick med under invigningsperioden.

Avslutningssittningen blev också annorlunda i år där en digital sittning genomfördes i stället
där videor och tal hölls via zoom. Lagen valde själva hur de ville dela upp sig på ett smittsäker
vis så att sånger och visor kunde genomföras på plats för respektive lag. Ingen prisutdelning
skedde under kvällen då en fysisk invigning planerades senare i vår. Vi generaler besökte
ingen av lagen utan undvek det. Tyvärr genomfördes aldrig den fysiska invigningen under
våren då smittläget inte tillät det. Därefter publicerades en video där årets recce (2), årets
fadder (2) samt årets lag presenterades.
Sammanfattningsvis var invigningen uppskattad, trots det väldigt annorlunda läget, vilket vi
har fått höra genom att träffa reccar som har sagt det i efterhand samt de utvärderingar som
skickades ut efter att den digitala delen av invigningen var över.

