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Förord
Efter ett år där tidigare styrelse behövt anpassa och ställa in mycket på grund av den
pågående covid-19 pandemin ser nuvarande styrelse fram emot ett år förhoppningsvis fyllt av
mycket arbete och många evenemang för våra medlemmar. Följande verksamhetsplan är
skriven av oss som är förtroendevalda till styrelsen för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
(fortsättningsvis kallat “Föreningen”), verksamhetsåret HT 2021 - VT 2022.
Verksamhetsplanen är tänkt som en hjälpande hand och översikt för styrelsens arbete över
kommande läsår.
Verksamhetsplanen är en bra förutsättning och grund för styrelsens arbete och åtaganden,
men är inte till något sätt ett styrdokument som ska följas till punkt och pricka. Styrelsens
faktiska verksamhet kommer utvecklas och realiseras på det sätt som vi anser gagnar
föreningen mest och med möjliga anpassningar till rådande covid-19-läge.

Styrelsen
Styrelsen är Föreningens högst beslutande organ. Vi Strävar efter att under detta läsår ha
möten två gånger i månaden. Styrelsen är sammansatt av ett presidium bestående av
ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, samt ledamöter för respektive
utskott - Aktivitet, Näringsliv, Utbildning och PR. Därtill tillkommer invigningens generaler,
mentorsskapsansvarige, idrottsutskottet och en adjungerad fotograf.
Styrelsen ansvarar för Föreningens budget och behandlar anslag till de olika utskotten.
Styrelsen ska verka för att förvalta Föreningens medel på bästa sätt. Vid terminsstart, både till
höst och vår, ska styrelsen medverka vid invigningens start för att informera om Föreningen
och alla möjligheter som finns att verka inom densamma, och sedan verka för att samtliga
medlemmar - nya som gamla - får ut så mycket som möjligt av Föreningen.
Ordförande
Föreningens ordförande leder styrelsens arbete och sammankallar till styrelsemöten samt
föreningens två kollegium. Ordförande är högsta ansvariga för styrelsens verksamhet. Vid
röstning där styrelsens ledamöter uppnår ett oavgjort resultat äger ordförande avgörande röst.
Ordförande planerar att utöver sina stadgade förpliktelser under detta läsår, försöka lösa ett
rum för föreningen på ekonomikum för styrelsemöten, förvaring av samshoppen och andra
sammanträden.
Vice Ordförande
Vice ordförandens främsta uppgift är att bistå ordförande i dennes arbete samt vara
föreningens tilltänkta representant i Samhällsvetenskapliga sektionsrådet. Denne är tänkt att,
genom dessa organ, fungera som en sammankopplande länk mellan föreningen och Uppsala
studentkår. Under verksamhetsåret HT21/VT22 planerar vice ordförande att fylla de
resterande platserna till insitionsstryelsen och kåren tillsammans med utbildningsutskottet
och uppdatera den gemensamma drive mappen där anteckningar/gamla tentor finns.
Ekonomi
Skattmästaren sköter föreningens ekonomi och redovisning. Det är skattmästarens uppgift att
föreningens årsbudget följs samt rådgör med övriga styrelsen och utskott i ekonomiska
frågor. Skattmästarens arbete granskas av revisorerna och presenterar bokslut vid
Majkollegiet i form av en ekonomisk berättelse.
Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet ansvarar för att arrangera näringslivsrelaterade och yrkesförberedande
aktiviteter. Utskottet är ansvarig för kontakt med samarbetspartners och sponsorer samt se till
att kontakterna sköts ordentligt. Inför hösten och vårens invigning ansvarar
näringslivsutskottet dessutom för att ordna produkter till välkomstpåsar till de nya
studenterna som delas ut vid inskrivning till föreningen.

Under verksamhetsåret kommer utskottet att genomföra ett flertal aktiviteter relaterade till
näringsliv och arbetsmarknad. Näringslivsutskottet kommer även att se över intresset för en
arbetsmarknadsdag och event där bland annat Cv-skrivning och löneförhandling. Vice
ordförande är även med och arrangerar samvetardagen. Utöver detta ansvarar
näringslivsutskottet för samshoppen och planerar under de kommande två terminerna flertalet
"pop-up" butiker på framförallt Ekonomikum.

Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet ansvarar för de utbildningsrelaterade aktiviteterna i föreningen med
syfte att underlätta och göra studierna roligare för medlemmarna. Under verksamhetsåret
kommer utskottet genomföra aktiviteter såsom pluggstugor, föreläsningar och debatter.
Två aktiviteter som utbildningsutskottet varje år anordnar är en ungdomsförbundsdebatt med
riksdagspartiernas ungdomsförbund samt en examensceremoni för föreningen och
institutionens examenstagare.
Mentorskap
Mentorskapen sker i form av regelbundna mentorskapsträffar för studenter som läser termin 1
på Samhällsvetarprogrammet. Mentoransvarig har i uppgift att rekrytera mentorer och
tillsammans med dem planera och anordna dessa mentorskapsträffar. Mentorskapsansvarig
ansvarar för bokning av lokaler, bidrag för fika samt att det finns en tydlig
kommunikationskanal mellan mentorer och studenter. På mentorskapsträffarna går mentorer
tillsammans med studenter igenom frågor, kurslitteratur och föreläsningsunderlag.
Mentorerna ska agera som stöd till nya studenter och deras studier och få dem att känna sig
välkomna till universitetet, Uppsala och föreningen Samhällsvetarna. Mentoransvarig ser till
mentorerna får gå en mentorskapsutbildning.
PR-utskottet
PR-utskottet arbetar för att nå ut med marknadsföring och information om föreningen genom
våra digitala kanaler, framförallt Instagram, Facebook och hemsidan, till en så stor publik
som möjligt. Vårt huvudsakliga mål för verksamhetsåret är att sprida kunskap om föreningen
för att få föreningen att växa samt bidra som en mellanhand av styrelsen olika utskott och
dess medlemmar. Vi kommer bland annat att förbättra hemsidan och göra det lättare för
besökare att orientera sig på sidan för att hitta relevant information om föreningen samt
förenkla framtida överlämningar genom att underhållet ska bli så enkelt som möjligt.
Några punkter PR-utskottet kommer att arbeta med är som nämnt ovan uppdatera hemsidan,
skapa och fastställa den grafiska designen, skapa marknadsföringsmaterial och fortsätta
bygga föreningens goda anseende.
Aktivitetsutskottet
Aktivitetsutskottet ansvarar för föreningens sociala tillställningar som sker utöver
invigningen. Utskottet anordnar pubrundor, sittningar, skidresor och liknande tillställningar,

stora som småskaliga. Vi i aktivitetsutskottet har som vision att förlänga invigningen för våra
nya medlemmar genom våra aktiviteter, likaledes värna om att studentlivet som föreningens
äldre medlemmar känner igen fortgår.
Aktivitetsutskottet kommer att sträva efter att kontinuerligt ordna och planera aktiviteter som
ligger i medlemmarnas intresse. Utskottet kommer ta ansvar för att aktiviteterna ska vara
inkluderande för alla oavsett kön, sexuallitet och bakgrund och främja sammanhållningen i
föreningen. Den rådande pandemin och eventuella restriktioner som tillkommer under
verksamhetsåret kommer beaktas av ordförande och vice ordförande. Inga aktiviteter som kan
äventyra föreningens anseende kommer att genomföras.

Idrottsutskottet
Idrottsutskottet ansvarar för att i huvudsak anordna föreningens idrottsaktiviteter. Dessa
kommer att ske inomhus, utomhus eller på distans beroende på årstid och pandemiläget.
Arbetet sker främst för att främja idrott- och friskvårdsrelaterade aktiviteter.
Under verksamhetsåret planeras det därför genomföras flertal olika träningar med fokus på
varierade sporter och aktiviteter. Utöver detta finns en strävan att genomföra en
gästföreläsning med fokus på fördelarna av träning i relation till mental hälsa.
Idrottsutskottet har även som mål, om läget tillåter, att under vårterminen anordna en
fotbollsturnering. Det finns även som ambition att samvetarnas innebandylag ska ha
veckovisa träningar. Vi vill skapa en gemenskap genom det gemensamma intresset av roliga
idrottsaktiviteter där alla känner sig välkomna och inkluderade. Målet är att det ska finnas
aktiviteter som passar alla inom föreningen.
Generaler Ht21
Föreningens Generaler HT21 ansvarar för planering och genomförande av höstterminens
invigning för nya studenter. Invigningen finns till för både Samhällsvetarstudenter och
studenter från fria samhällsvetenskapliga kurser i mån av plats.
Målbilden med invigningen är att välkomna recentiorerna till sin nya studentstad och skapa
goda förutsättningar för att de ska lära känna Uppsala, Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
och varandra. Invigningen ska även erbjuda en rolig start på studietiden. Vi ämnar nå
målsättningen med anpassning till rådande restriktioner och rekommendationer gällande
Covid19.
Vi strävar efter en invigning som präglas av inkludering och öppenhet, där allas olikheter och
egenheter accepteras, respekteras och värdesätts, med en tonvikt vid normkritik. Att kunna
vara sig själv och känna sig respekterad är en förutsättning för en trygg och härlig invigning
samt efterföljande studietid.

Generaler Vt22
Generalerna ansvarar för att planera och anordna Föreningen Samhällsvetarnas invigning för
nya studenter. Invigningen finns till för att välkomna reccar till både Föreningen
Samhällsvetarna och Uppsala.
Invigningen ska sträva efter att inkludera så många som möjligt. Både studenter vid
samhällsplaneringsprogrammet, samhällsvetarprogrammet samt frikursare. För att nå ut till så
många som möjligt finns en ambition att tidigt gå ut med information om att invigningen
kommer genomföras.
På grund av det osäkra pandemiläget finns en medvetenhet om att förutsättningarna för en
invigning kan komma att förändras. Denna omställning kommer försöka minimeras genom
god planering och kreativa lösningar.

