Protokoll för styrelsemöte - Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
Organisationsnummer: 802439-0711
Datum - 9/11-2021
Plats - EnequistRummet Ekonomikum
Tid - 17ak

Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Hanna Johansson
Louise Missirliu
Lisa Ljungberg
Edvin Stridh
Felix Hessel
Ipek Fekre
Elin Stenmark
Lisa Helander

Frånvarande
Emelie Farazi
Tyra Nilsson
Agnes Aldenberg
Melina Rosendahl
Vilma Öström
Oskar Lörström

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer
Styrelsen beslutar att
● Välja Maja Rudin till mötesordförande
● Välja Josefine Wiberg Malmström till mötessekreterare
● Välja Louise Missirliu till justerare
b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 27/10.
Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen
c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att
● Godkänna dagordningen
3. Ordförande har ordet

a) Lägesrapport
Kolla över stadgar och policys. Vice, ordförande och skattmästare kollar över de tillsammans.
Övriga får gärna skicka in funderingar och tillägg till ordförande.
4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport - inget.
5. Generaler
a) Lägesrapport
Fadder-ansökningar från personer som inte är medlemmar. Det fixar vi genom att det blir
medlemmar och informeras över stadgar och policys.
6. Ekonomi
a) Lägesrapport
➔ Tipsar alla om att kolla på budget-dokumentet som ligger på hemsidan. Detta för att
alla utskott ska själva ha koll på deras budget och ekonomi.
➔ Budgeten har två scenarion. Den budgeten där samhället ej skulle öppna upp, och den
budget där samhället öppnade upp - den sistnämnda är den vi utgår ifrån.
➔ Gamla generalerna: Nation där avslutningsgasquen, de har ej skickat faktura.
➔ Titta på om det går att sänka invignings-kostnaden tills nästa höst?
➔ Nycklar till skåpet, 3-4 nycklar så det alltid finns någon som kan låsa upp. Med
framförhållning.
➔ NTF - aktivitetsutskottet kan kolla på om det evenemaget kan ske igen.
7. PR
a) Lägesrapport
➔ Vid årsskiftet är nya prel för utkast för nya hemsidan. Öppen tidsförhållanden för när
nya hemsidan kan gå “live”.
➔ Fixa en film åt samshoppen!
8.
a)
➔
➔

Näringsliv
Lägesrapport
Grejer finns och inget extra behöver beställas, förutom kläder.
9 December för samdag. Sälja ut lagret och sen får medlemmar skriva upp sig på en
beställningslista.
➔ Börjat maila sponsorer inför VT21.
➔ SSR 22 december som event.
➔ Arbetsmarknadsdagen - tillsammans med beteendevetarna. Kontakt med UF
(utrikespolitiska föreningen), de har en planerad, samarbete? Ordförande kollar om de
har kontaktat henne.
9. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport
b) Examensceremoni

Dilemma - kostnaden är hög och få kommer. Ska pengarna läggas någon annanstans? Och så
samman med en större sammanslutning föreningar?
➔ Ordförande tycker det låter som en bra plan, för detta ämne har varit på tapeten länge.
Roligare att det blir större och pampigare för de som tar examen, men också tar av
arbets-lasta från utskottet.
➔ Utskottet återkommer om de har både HT och VT
c) Mentorskap - Inte här.
10. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport
➔ Slabben gick bra! Goda ord från Smålands.
➔ Projektgrupperna är igång, förutom samband som fortfarande inte riktigt är igång.
➔ Åreresan. Robert har fått tre olika fakturor från skistar.
◆ Få upp evenemanget på fredag och, anmälan och betalning fredag.
11. Idrott
a) Lägesrapport - Inte här.
12. Övriga frågor
a)
13. Nästa möte
a) 23/11 17ak
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Josefine Wiberg Malmström
Justerat av: Louise Missirliu

