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

Datum - 4/5-2022
Plats - Ekonomikum, H333
Tid - 17:15

Närvarande
Maja Rudin
Robert Spjern
Emelie Farazi
Louise Missirliu
Edvin Stridh
Felix Hessel
Melina Rosendahl
Oskar Lörström
Elin Stenmark
Lisa Helander
Anna Olsson
Annie Johansson

Frånvarande
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Tyra Nilsson
Hanna Johansson
Lisa Ljungberg
Agnes Aldenberg
Ipek Fekre

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar att
● Välja Maja Rudin till mötesordförande
● Välja Annie Johansson till mötessekreterare
● Välja Felix Hessel till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 27de april.

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

● Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet



a) Lägesrapport
i) Mail om saker som ska göras i höst, skickas till nya ordförande.

b) Majkollegium
i) Eventuellt kan mail skickas till styrelsemedlemmar. Kommer bli av antingen 30
eller 31 maj.

c) Prepp inför återstående aktiviteter

4. Vice ordförande har ordet - Ej närvarande
a) Lägesrapport

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

i) Sitter med det sista för bokföringen, allt ser bra ut. Styrelsen ska dock vara beredd
på att mail kan komma. Balens inkomster har kommit in, men ej utgifterna, vilket kan
försvåra redovisningen.

6. PR
a) Lägesrapport

i) Vett och etikett story och annan kontent till balen är på väg upp. Även filmning på
balen.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

i) Inte så mycket kvar förutom event med Academic work den 18 maj.
ii) Letar fotobås och sponsorer till balen. Maja ska kolla stadgar om vad som får vara
med i en goodiebag. Eventuellt sälja pins och frackband inför balen, näringsliv kollar.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

i) Det rullar på. Filmkväll planeras snart. Fix inför överlämning.
b) Mentorskap

i) Inget nytt

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

i) Balen, nu är det dags att sälja släppbiljetter. Spex saknas, tal kommer ordnas.
ii) Maja och Hampus hjälper till med bordsplaceringen gällande alumner. Utreda om
vi ska ha honnörsbord eller inte.
iii) Robert skickar kontoutdrag kring swishbetalningar

10. Idrott
a) Lägesrapport

i) Funktionell träning nästa vecka. UP Uppsala intresserade av någon mer kontinuerlig
ii) Anna är i kontakt med en danstränare inför balen, vals är tanken.



iii) Fotbollsturnering troligen den 23 maj
b) Svenska Akademiska Idrottsförbundet

i) Sveriges samlade organ för studentföreningar, går vi med där kan vi få 8 kr/person
och tillfälle. Kostar ca 400-600 kr per år. De anordnar SM och ger
olycksfallsförsäkring. Måste röstas om på majkollegiet.

11. Generaler
a) Lägesrapport

i) Överlämning på gång.

12. Nästa möte
a) Ordförande föreslår nästa möte till antingen den 24 eller 25 maj, mer info kommer i

styrelsechatten.

13. Övriga frågor
a) Styrelse kick-off /Styrelse kick-in i början av juni

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Felix Hessel


