Protokoll från styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
Datum: 4 oktober 2022

Plats: Enequistrummet

Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Ylva Karlsson
Clara Hellquist
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
Jarl Jeding
Wilma Eriksson
Martina Höög
Anna Olsson
Didi Daoud
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad
Ira Östman
Erik Viktorsson

Tid:17.15

Frånvarande
Emma Carlén
Johan Sundeman
Stella Edlund Jansson

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 Anna Olsson till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 23 september på mail.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att
- Godkänna dagordningen
3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Det går bra. Det har dock smugit sig på en Workspace oro, det är en del problem med vårt
mailsystem och domän men detta hoppas lösas med hjälp av PR. Louise har även planerat in
en styrelse AW efter nästa styrelsemöte och bokat bord på Snerikes nation.
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport
Kåren söker studentrepresentanter från samhällsvetarprogrammet och
samhällsplanerarprogrammet eftersom de inte hittat nya representanter. Eventuellt kommer
den föregående representanten för samvetarprogrammet fortsätta sitta på sin post men en ny
behövs för samhällsplanerarna. Frågan är dock om detta är vår uppgift eller kårens uppgift?
Styrelsen ska trycka på andra att söka.
Uppsala Universitet har även frågat om representanter från programmen som vill stå på
SACO-mässan. Generalerna la ut om detta i deras sociala medier men nu är ansökan stängd.
Ira och Ajla i styrelsen har sökt men inte fått något svar.
Agnes har även haft ett möte med utbildningsutskottet om att anordna en Samvetarversion av
kontaktdagarna. Denna kommer i så fall ta plats i slutet av vårterminen. Projektet är dock
ännu i en tidig del i processen.
5. Ekonomi
a) Lägesrapport
Inte så mycket på gång mer än fortsatt konversation med Orbi. Förhoppningsvis kan vi få en
tid till möte snart.
6. PR
a) Lägesrapport
PR har det stressigt, framförallt med samvetarnas domäner. Problemet handlar om att vi vill
behålla våra mailadresser och drive medan Google nu vill börja ta betalt. Vi har tidigare inte
betalat något för våra domäner men vill nu ta 1000 kr/mån för ett business konto. PR måste ta
kontakt med Google Support men de har inte den bästa kundservicen. Jalle har även pratat
med studentnationer för att få tips på eventuella billigare program.
Jalle meddelar även att gasque- och fulsittningsbilderna är redo att läggas ut på sociala
medier och kommer inom kort.
7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Ej närvarande
8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
Fullt fart med bokklubben som nu dragit igång. Det har valts bok och första träffen är den 25
oktober. Även en pluggstuga är på gång men har varit en del problem att få tag på lokal det
datumet som är tänkt eftersom det är fullbokat.
b) Mentorskap
Det rullar på bra, Martina har haft några träffar och det är kul att folk dyker upp. Nästa möte
är den 10e oktober, föreningens kaffekanna är trasig så förhoppningsvis är det löst tills dess.
9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
Det är mycket bollar i luften för aktivitetsutskottet. Först och främst vill aktivitet tacka för
fredagens pubrunda som skedde utan problem och verkar ha varit mycket uppskattad.
Quizgruppen håller sitt första quiz imorgon den 5/10 på V-dala. Biljettsläppet för Destination
X var i helgen och hittills har det sålt bra med endast ett fåtal biljetter kvar.
Precis innan mötet lades ett event ut tillsammans med idrott som kommer bli av måndagen
den 17 oktober. Detta är en vandring till Håga samt lägerhäng med grillning och valfri dryck.
Den senaste tiden har även en intressekoll hållits om en fulsittning den 29 oktober. Intresset
har varit stort och därför har aktivitet bokat Litslena bygdegård. Fulsittningen kommer bli
enklare med knytis och kostnaden blir därför låg. Projektgrupp efterfrågas.
15 december har Aktivitetsutskottet bokat in en julgasque på Göteborgs nation. Inför nästa
termin har en skidresa till Åre i mars och en vårbal på Norrlands nation i maj börjat planeras.
b) Sånganförare
Sånganföraren har sedan förra mötet haft sitt första uppdrag på invigningsgasquen. Det blev
en del förseningar med schemat som skapade tidspress och förvirring, men i övrigt tycker
både Erik och styrelsen att det gick bra.
10. Idrott
a) Lägesrapport
Det är full fart på idrottsfronten. Som tidigare nämnt är en vandring planerad till den 17e
oktober. Nästa onsdag börjar padelträningar för de som anmält sig på orbi med ett mycket
förmånligt pris på 260 kr för 10 tillfällen. En basketträning är också planerad till den 5
november som en i föreningen kommer hålla. Om intresse finns förväntas en
spökbollsturnering bli av i november eller december. I och med att fotbolls-VM drar igång i
november kanske det även vore kul att göra en aktivitet av att sända någon viktig match.
11. Generaler
a) Lägesrapport

Invigningen är slut och har generellt gått bra. Den stora snackisen har varit budgeten. Som
det ser ut nu kommer vi inte alls gå så mycket back som det först var tänkt. Göteborgs nation
har varit väldigt tillmötesgående och kunde köpa in mat lagom till antalet deltagare. Om
nationen antog det nya budet som Generalerna lagt kommer vi endast gå back 373 kr (bortsett
från Orbis avgift)
b) Invigning VT23
Planeringen har påbörjats för invigningen VT23. Utifrån feedbacken som kommit in vill de
flesta hålla kvar vid en 4 veckor lång invigning, men med något färre event (12 istället för 14)
Generalerna håller även på att boka gasquelokal. Eftersom årets biljetter var svårsålda är
frågan hur många gasqueplatser vi ska ha nästa termin? 160 eller 180, dvs cirka 20 eller 40
ölisar? Generalerna har velat vara på en annan nation än Göteborgs och därför fått ett
prisförslag från ÖG men denna är en bra bit dyrare samt mer komplicerad. Styrelsen anser att
detta inte riktigt känns värt pengarna och mödan och ska därför kolla med Göteborgs ändå.
Det har trots allt blivit lite av en tradition att vara där!
Apropå budget har styrelsen börjat ifrågasätta att reccarna betalar faddrarnas kick-off.
Utbildningen är obligatorisk och därför kan vi inte ta betalt, men kanske ska faddrarna börja
betala för att vara med på invigningens fulsittning? Ungefär 60 kr skulle räcka.
Generalerna skulle vilja köpa in en högtalare till föreningen inför nästa invigning, men även
för andra utskott att använda på sina event. Styrelsen tycker det låter som en bra idé, Linn ska
se hur det ligger till med budgeten för en sådan investering.
12. Nästa möte
a) Torsdag 13 oktober
13. Övriga frågor
a) Examensceremoni
Ordförande och utbildning har fått mail om examensceremoni. De som tar examen nu i vinter
har uttryckt att de gärna vill ha en ceremoni nu och inte behöva vänta. Föreningen har dock,
vad vi vet, aldrig haft ceremonin på hösten utan brukar slår ihop det till en större ceremoni för
alla som tagit examen under året. Så kommer det även bli denna gång då planeringen tar tid.
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Annie Johansson
Justerat av: Anna Olsson, 9/10-22

