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Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Emma Carlén
Johan Sundeman
Ylva Karlsson
Clara Hellquist
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
Jarl Jeding
Martina Höög
Gustav Hassbring
Ossian Philip
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad
Ira Östman
Erik Viktorsson

Frånvarande
Wilma Eriksson
Didi Daoud

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 Ossian Philip till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 19 januari på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen



c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Ordförande har för närvarande mycket arbete med insparken, breakfast club och institutionen.
b) Institutionen

Peeter Mandi (studierektor), Maja Lagerqvist (programsamordnare för samhällsvetarna) och
Johan Jansson (programsamordnare för samhällsplanerarna) från kulturgeografiska
institutionen är på plats på mötet. Institutionens roll är främst kursutveckling och
programutveckling. Föreningens Samhällsvetarna och Styrelsen deltar i flera av institutionens
intressesfärer. Utbildningsutskottet hjälper till att utvärdera utbildningen, näringslivsutskottet
når ut till företag, PR når ut till människor som går och ännu inte går på programmen eller
kurserna, mentorskap hjälper elever som börjat programmen och generalerna får
programstudenter och frikursare att hitta till föreningen. Vårens invigning är den största
invigningen någonsin med 95 reccar, ett flertal tidigare frikursare har också börjat något av
programmen vilket är roligt. Institutionen nämner att det är ungefär samma mängd personer
som söker programmen nu som övriga år, förra året utökades dock
samhällsplanerarprogrammet med ett par fler platser. Samvetarna som förening och
sammanhang gynnar institutionen.

Styrelsen vill ha hjälp av institutionen med lokalfrågan. Föreningen växer i storlek men även
i kapital, vårt lilla skåp räcker knappt till längre och är inte heller så säkert som man vill.
Institutionen har tyvärr ganska ont om plats, men ska kolla med sin prefekt. Vice ordförande
Agnes har även pratat med personal på Ekonomikum och de ska kolla över förvaringsplats
för flera föreningar i källaren.

Institutionen uttrycker att de gärna hjälper till med kontakter till arbetsmarknadsmässan. Det
finns alumner från programmen inom en rad olika organisationer som säkert gärna skulle
ställa upp. Utöver detta hoppas institutionen och styrelsen på ett bredare samarbete framöver
och att det blir till tradition att ses åtminstone en gång per år. Ordförande ska se över om
något utskott i framtiden kan tänkas få som huvudansvar att hålla kontakt med institutionen,
exempelvis utbildningsutskottet. Detta är en fråga till majkollegiet.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Samvetardagen har genomförts och gick bra trots lite strul med falafeln. Agnes har även varit
på första kårmötet för året. Tyvärr kom inte studentkåren till Samvetardagen trots att det var
planen, det är lite oklart vad som gick snett.

b) Arbetsmässa - Samarbete
Lokstallarna är bokade för samvetarnas arbetsmarknadsmässa den 11 maj mellan kl 13 och
16, föreningen har dock fått tillåtelse att påbörja förberedelserna redan från kl 14 dagen
innan. Vi är även välkomna att göra reklam på Ekonomikums TV-skärmar. Mässan kommer



troligen bli ganska intim med ca 10-15 företag, men detta är ganska lagom för en första
mässa. 9 stycken rum på Ekonomikum är också bokade för företagen.

Vice ordförande och utbildningsutskottet planerar på att skapa en projektgrupp inför mässan,
men det behövs även hjälp på själva mässdagen och detta uppdrag ska i första hand ges till
styrelsen. Det är viktigt att den här mässan blir så bra som möjligt eftersom det lägger en bra
grund för att ha en liknande mässa även i framtiden.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Det rullar på. Linn vill dock påminna om att alla fakturor och kvitton ska skicka till
ekonomi-mailen så att inga oväntade krav kommer in. Projektgrupper som betalar på faktura
får gärna uppge ekonomi-mailen direkt alternativt mailen som tillhör det ansvariga utskottet.
Fakturor får endast skrivas under av antingen Louise eller Linn eftersom de är firmatecknare.

6. PR
a) Lägesrapport

En rolig nyhet är att föreningen har nästan 500 ggr fler besökare på hemsidan än tidigare.
Jalle har också hittat ett bra ställe att skriva ut affischer på, men detta får utskotten själva
budgetera för.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Näringsliv har mycket arbete med Academic Work som också kom förbi i början av mötet för
att berätta om samarbetet. En sammanfattning av det mötet finns nedan. Utöver detta har det
varit problem med samvetarpåsarna som fick fel tryck utan SSR-loggan. SSR kommer inte
betala för dessa påsar, men nya påsar är förhoppningsvis på väg.

b) Academic Work Utbildning
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som vunnit en offentlig
upphandling med Trafikverket. Foodtruck turné förra året och i år Breakfast Club. Humlan
fixar all mat och kaffe medan vårt uppdrag är att montera upp en monter och informera om
Academic Works arbete med Trafikverket. Första eventet är på fredag. Hur detta ska
marknadsföra bestämmer PR själva.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Utbildningsutskottet har fullt upp med Samarbete. I övrigt är bokklubben i full gång, ett möte
om vad som ska ske resten av terminen är på gång. Exempelvis är utskottet lite sugna på att
ha en Cava och canvas-kväll.

b) Mentorskap
Gustav ska ha möte med sina mentorer i veckan. Måndagen den 13 februari blir troligen
första mötet med reccarna. Martina är på sitt första mentormöte för terminen under
styrelsemötet.



9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Åre har bytt datum och har sålt fler biljetter än innan men fortfarande inte tillräckligt.
Bastubadeventet är också släppt och även här behövs lite fler sålda biljetter. Utöver detta
planeras en pubrunda.

b) Sånganförare
På lördag blir det fulsittning och Erik ska sköta sången, det blir kul!

10. Idrott
a) Lägesrapport

Idrottsutskottet har många bollar i luften men budgeten ser inte så bra ut. Padeln ser ut att bli
väldig dyr vilket kanske kan lösas med att dra ner på träningstillfällena med varannan vecka
eller endast 10 veckor. En faktura från UTK-hallen har redan kommit. Innebandyn har haft en
viss brist på deltagare under förra terminen, men intresset för fotboll verkar ganska stort. Det
kan även bli aktuellt med en beer-pong turnering i framtiden med aktivitet.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Generalerna har fullt upp då invigningen är i full gång. Släppet till gasquen kommer vara
öppet och det kommer gå att köpa biljett i dörren.

12. Nästa möte
a) Onsdagen den 8 februari 2023.

13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av:
Ossian Hejdenberg Philip 13/2 2023


