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

Frånvarande
Clara Hellquist
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 Ira Östman till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom den 5 november på mail.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen



c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen

3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
● Det finns nu äntligen ytterligare en nyckel till föreningens skåp. Just nu har

generalerna en nyckel och mentorskap den andra, men eftersom mentorskap är klar
för terminen kommer ordförande ha hand om denna.

● Det finns numera flera vakanta poster i styrelsen: mentorskapsansvarig för
samhällsplanerarna, en plats i valberedningen och idrottsansvarig till följd av avhopp.
I nuläget är det endast mentorskap som lagts upp på sociala medier. Flera personer har
visat intresse för att vara mentor men ingen har sökt rollen som ansvarig. Ordförande
har mailat de som sökt mentor ifall någon av de skulle kunna tänka sig vara ansvarig.

● Ordförande vill förbättra fadderutbildningen kring samtycke och trakasserier. Louise
har fått powerpoints från ett annat universitet som vi kan kolla på.

● Louise meddelar också att hon har fått praktik till våren vilket kommer förändra
arbetet med styrelsen. Praktiken sker under vanliga kontorstider i Stockholm vilket
gör henne mindre tillgänglig, men hon hoppas på överseende och att styrelsearbetet
håller samma goda standard som nu.

b) SSR
Föreningen håller på att omförhandla sitt avtal med SSR och det rör sig om mycket pengar.
Det är väldigt spännande. Föreningen har tidigare kollat på andra alternativa huvudsponsorer
men skrivs detta på snart fortsätter SSR som huvudsponsor för Samvetarna.

c) Högtalare
Det har kommit in ytterligare ett förslag på en högtalare än den Styrelsen kollade på förra
mötet. Denna är lite dyrare men har bättre ljudeffekt, det ingår en sladdlös mikrofon och har
hjul så den ska vara enkel att transportera. Dock verkar batteritiden inte särskilt bra och det är
oklart hur pass bra den tål vatten.

Efter att ha övervägt de olika alternativen går styrelsen till omröstning. De med rösträtt i
styrelsen är samtliga i presidiet samt ordförande i varje utskott, detta gör att vi har 8
röstberättigade på plats.
Kan styrelsen besluta om att köpa in en högtalare? För: 8, Mot: 0.

- Styrelsen beslutar härmed att köpa en högtalare
Kan styrelsen besulta om att köpa in en JBL Partybox? För: 8, Mot: 0.

- Styrelsen beslutar härmed att köpa en JBL Partybox
Kan styrelsen besluta om att köpa en mikrofon till högtalaren? För: 8, Mot: 0.

- Styrelsen beslutar härmed att köpa en mikrofon till högtalaren. Vilken mikrofon det
blir ska styrelsen kolla på, men detta blir till ett lägre belopp

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport



Vice ordförande för SamSek vill träffa styrelsen, Agnes tycker det låter mest rimligt att bjuda
in honom till nästa styrelsemöte. Det är en styrelseutbildning med kåren imorgon, men
ytterligare ett tillfälle kommer den 5/12. Styrelsen ska också framöver gå en utbildning på
temat sexuella ofredanden.
Arbetsmarknadsmässan - Vice och utbildningsutskottet har pratat med Karolina, chef för
finansinspektionen och har efter detta hört av sig till Ekonomikum eftersom det kan anses
mer förtroendeingivande att ha mässan på campus än på en nation. Karolina ger också tipset
att seriösa företag brukar erbjuda en summa för att få delta på mässor som dessa, vad
föreningen ska göra med dessa pengar får diskuteras vartefter bokningar görs.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Linn tänkte göra en “budget” för nästa termin. Linn kommer kontakta de olika utskotten och
fråga om olika utgifter som kan förväntas. Detta görs delvis då styrelsen inte fått tag på vissa
viktiga företag som bistår med pengar. Blir det en ny fördelning av budgeten kommer denna
att röstas om.

6. Näringsliv
a) Lägesrapport

Jakten efter en ny huvudsponsor kan ha fått ett slut. Näringsliv har varit i kontakt med Akavia
eftersom SSR inte svarat, men nu har utskottet åter fått kontakt med SSR och ett nytt kontrakt
är på gång. Sponsorsumman kommer också enligt det nya avtalet bli större än tidigare.
Det går dåligt att få tag på merch, näringsliv har inte lyckats få tag på de vi brukar köpa
merch från. Detta gör att det blir lite begränsat med merch till pluggstugan imorgon men det
som finns kommer att säljas. Eventuellt kommer medlemmar också kunna skriva upp sina
önskemål på en beställningslista.

b) Styrelseutbildning
SSR erbjuder styrelseutbildningar. Detta kan vara något som blir aktuellt till våren.

7. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Utbildningsutskottet håller en pluggstuga med mentorskap och näringsliv imorgon. I övrigt
har frågor om examensceremonin fortsatt, tyvärr kommer svaret här förbli samma som sist.
Föreningen har bara en ceremoni per år och denna sker vanligtvis i oktober tillsammans med
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det tar mycket tid att planera och det kommer inte gå att
genomföra ytterligare en ceremoni under denna styrelseperiod.

b) Mentorskap
Idag var det sista mentorskapet för terminen. Vissa på plats verkade vara sugna på att bli
mentorer vilket är kul. Nästa mentorskap blir i januari efter kursstart.

8. PR
a) Lägesrapport

PR har haft möte med generalerna kring hur alla inlägg på sociala medier, event och andra
bilder ska läggas upp under invigningen VT23. I övrigt önskar PR en kopia av avtalet med



SSR för att veta vad som ska läggas upp och när samt var på hemsida vilket socialt medium
som ska användas. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi kan ställa krav på företagen vad
vi vill lägga upp och inte. Håller något inte måttet eller passar vår målgrupp ska det inte
behövas läggas ut.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Det rullar på för aktivitetsutskottet, det är snart dags för Destination X. Julgasquen den 15e
december har sålt slut, däremot finns fortfarande inget kontrakt vilket är oroande. Aktiviteten
med övernattning och vinterbad som planerats kommer inte längre kunna innehålla någon
övernattning utan det blir eventuellt bara vandring, vinterbad och bastu.

b) Sånganförare
Idag blir det filmning för kommande sittningar med information kring vett & etikett.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Idrottsutskottet håller en spökbollsturnering på söndag. En provträning på Campus1477 med
yoga har också bokats in. Anna meddelar också att hon kommer sluta sitt styrelseuppdrag till
vårterminen pga jobb och att en av idrottsposterna därför är vakant.

11. Generaler
a) Lägesrapport

54 faddrar har anmält sig till vårterminens invigning, en mängd generalerna är nöjda med.
Vårterminens tema har också blivit valt av faddrarna, temat är “Livets festligheter”. Annars
meddelar generalerna att det tyvärr går lite trögt just nu. Nation till invigningsgasquen har
inte lyckats bokas, flera företag svarar inte och pubrundan har inte heller lyckats bokas.
Fadderutbildning och kick-off har dock planerats och kommer vara på olika dagar.

12. Nästa möte
a) Torsdag den 1 december

13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Ira Östman 6 december 2022


