Protokoll från styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
Datum: 16 augusti 2022

Plats: Zoom Tid: 17:15

Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Emma Carlén
Johan Sundeman
Ylva Karlsson
Clara Hellquist
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
Jarl Jeding
Stella Edlund Jansson
Anna Olsson
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad

Frånvarande
Diddi Daoud
Ira Östman

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 Ylva Karlsson till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 1 augusti på mail och via evenemang på facebook.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna kallelsen
c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att
- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Ordförande har hunnit hållit möte med de flesta utskotten och fortsätter arbetet med detta
framöver.
b) Val av sånganförare
8 personer i styrelsen har rösträtt. Alla röstberättigade är på plats på mötet.
Erik Viktorsson har sökt posten som sånganförare. Efter att ha läst Eriks motivering avslutas
röstningen 8 för och 0 emot.
- Ordförande beslutar att välja Erik Viktorsson till sånganförare
c) Val av mentorskapsansvarig för samhällsvetarna
8 personer i styrelsen har rösträtt. Alla röstberättigade är på plats på mötet.
Martina Höög har sökt posten som mentorskapsansvarig för samhällsvetarna. Efter att ha läst
Martinas motivering avslutas röstningen 8 för och 0 emot.
- Ordförande beslutar att välja Martina Höög till mentorskapsansvarig för
samhällsvetarna.
d) Verksamhetsbrev in 31/8
Louise påminner om att alla utskott ska skicka in en uppdaterad verksamhetsberättelse senast
den 24/8. Louise skickar sedan in föreningens verksamhetsbrev den 31/8.
e) Hemsidan
Louise har pratat med PR om att uppdatera hemsidan inför det nya läsåret. Bland annat ska
styrelsen få nya bilder och info kring insparken läggas upp inom kort.
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Agnes ser fram emot terminen och har stora visioner och idéer för året.
b) Samvetardagen
i. Agnes håller på att boka hörsal och klassrum till samvetardagen. Tidigare år har
samvetardagen inte dragit särskilt många reccar. Detta gör att situationen kring lokaler
blir svårhanterlig. I år förväntas det delta ca 95 reccar, 60 faddrar och ett antal ölisar.
Styrelsen kommer fram till att vi utgår från att alla kommer och därför bör Hörsal 3
eller 4 bokas.
ii. Hur kan styrelsen marknadsföra denna dag bättre för att locka fler att komma? Mat
tros fortsättningsvis vara ett bra sätt att locka reccar att komma. SSR har tidigare
sponsrat maten, dessa har dock inte svarat Agnes. Näringsliv ska kolla över pris för
falafel eller se om det finns bättre alternativ.
iii. Är det en bra idé att fortsätta bjuda in Universitetskyrkan Uppsala till
Samvetardagen? I Samvetarnas policy står det att föreningen ska sträva efter ett
fullständigt jämlikt klimat där alla oavsett ex. religion ska känna sig välkomna och
bekväma. Kyrkan är däremot starkt förknippad med kristendomen. Styrelsen beslutar
därför att inte bjuda in kyrkan detta år. Beslutet stöds också av att reccarna redan
kommer möta dessa och studenthälsan via universitetet. Agnes ska dock se över om

det finns någon annan organisation som rör studenthälsa vi kan bjuda in till
Samvetardagen.
iiii. Kan redbull locka fler reccar till Samvetardagen? Ajla meddelar att Red Bull
kommer förbi som sponsor innan Fulsittningen. Ordförande tror det kanske blir för
mycket om de kommer på flera event.
c) Kåren
Första mötet med kåren blev inställt, mer information kommer efter mötet har hållits.
Agnes trycker på att utskotten ska söka bidrag hos kåren. Det är få andra föreningar
som söker, dock är detta en mycket bra möjlighet och bidragen beviljas ofta.
d) Nya idéer
Samtiden: En tidning för samvetarna! Detta kan skapa nya möjligheter för våra
medlemmar och eventuellt vara ett bra tillskott till föreningen. Är en del jobb att starta
igång ett sådant projekt med redaktion och finansiering, men kanske ett förslag till ny
post i styrelsen? Agnes tar kontakt med olika departement samt undersöker intresse
för annonsering.
5. Ekonomi
a) Lägesrapport
Linn meddelar att det varit strul med att komma igång med banken, nu har detta dock lösts
och det rullar på bra. Linn påminner också alla utskott att skicka över räkningar så fort som
möjligt till ekonomi så att inget faller mellan stolarna.
6. PR
a) Lägesrapport
Förberedelserna inför insparken är i full gång. I övrigt har små förändringar gjorts i
designspråket, på hemsidan och i facebook-banners. Jarl förtydligar också att utskotten själva
ordnar med infotexter och meddelar hur de vill ha saker för att allt ska bli så bra som möjligt.
Utskottet ser fram emot att nya spännande PR-jobb trillar in framöver.
7. Näringsliv
a) Lägesrapport
Framtagandet av Styrelsetröjorna blev något försenat men dessa är på gång och förväntas
komma innan invigningens start med expressbud. Sponsorer har också börjat kontaktas.
Utöver detta ska näringsliv närmast kolla över maten till Samvetardagen.
8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
Utbildningsutskottet förbereder just nu ungdomsförbundsdebatten som blir av den 5
september. Alla partier är kontaktade och svar har inkommit från alla förutom ett. Moderator
är också bokad till debatten. Utbildningsutskottet ser fram emot terminen.
b) Mentorskap
Mentorskapsansvarig för samvetarna blev invald idag och arbetet kommer igång inom kort.
Mentorskap för samhällsplanerarna är främst relevant till vårterminen och återkommer därför
efter överlämning i början av terminen.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
Aktivitetsutskottet planerar just nu en pubrunda i september och DestinationX till slutet av
oktober. Även planer på en Julgasque finns och ska börja planeras så småningom men även
enklare evenemang kommer att hållas, däriblan eventuellt ett Eko-häng.
10. Idrott
a) Lägesrapport
Sam-löp och innebandy planeras att fortsätta regelbundet i höst. Nytt för i år är yoga som
planeras bli en återkommande aktivitet. En aktivitet på insparken har också planerats. Under
året kan eventuellt volleyboll, fotboll och inomhuslekar komma att bli av likt tidigare år.
11. Generaler
a) Lägesrapport
Det rullar på bra för generalerna. Invigningsgasquen har varit lite mer utmanande att få till
och kommer därför detta år bli av på en vardag.
i. Pris för invigningspasset? Budgeten är tajt, just nu behöver biljetten kosta nära 700
kr (exklusive medlemsavgift) för att invigningen ska gå runt. Bör medlemsavgiften
ligga på detta pris eller inte? Ordförande och generaler håller en diskussion.
ii. Inskrivningen och presentation i klassrum. Generalerna vill att de i styrelsen som
har möjlighet deltar i att skriva in reccar under första skoldagen samt följer med och
presenterar sig i klassrummet på programmets introföreläsning.
iii. Snabbgrosskortet. Generalerna kontaktar Felix Hessel från föregående styrelse för
att få tag i kortet. Ekonomi förtydligar att kortet endast visar att en är medlem i
affären och inte är ett betalkort.
iiii. Högtalare. Föreningen äger tyvärr ingen högtalare för tillfället, men ekonomi ska
se över om detta är något vi har råd med och om det kan vara en bra investering för
framtiden.
12. Nästa möte
a) Styrelse-kickoff blir av den 26/8.
b) Ordförande föreslår nästa möte till den 31/8, kl 17.15 på Ekonomikum. Mer info
kommer.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Annie Johansson
Justerat av: Ylva Karlsson, den 17 augusti 2022.

