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1. Mötets öppnande  
 
2. Formalia  
 
a) Val av mötesfunktionärer  
 

● Gustav föreslår att välja Gustav till mötesordförande. 
 

Styrelsen beslutar att utse Gustav till mötesordförande.  
 

● Gustav föreslår Lovisa till sekreterare. 

Styrelsen beslutar att utse Lovisa till sekreterare.  

● Gustav föreslår att välja Emma till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Emma till justerare.  

b) Godkännande av kallelsen  
 
Styrelsen godkänner kallelsen.  
 
c) Godkännande av dagordning  
 
Styrelsen godkänner dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet  
 
a) Lägesrapport  
 
Gustav meddelar att det mesta rullar på och att det inte finns något särskilt att nämna.  
 
b) Propositioner för stadgeändringar  
 
Gustav presenterar propositionerna.  
 

Proposition 1.  
 
§3.1 Aktivt medlemsregister 
 
Styrelsen beslutar att godkänna proposition 1. 
 

 



Proposition 2: 
 
§3.2 Uteslutning av föreningsmedlem 
         §3.2.1 Medlem 
 
Styrelsen diskuterar huruvida uteslutna medlemmar ska tillåtas närvara vid 
examensceremonin som organiseras av föreningen och kulturgeografiska institutionen. 
Gustav meddelar att vi kan vänta med att bestämma den frågan och höra med 
kulturgeografiska institutionen om de har några förslag eller synpunkter på frågan.  
 
Sebastian påpekar att det kan tyckas hårt att något en medlem möjligen gjort som recce ska 
påverka hela ens studietid genom uteslutning ur föreningen. Maja R påpekar att det krävs 
ganska mycket för uteslutning, att det inte sker utan vidare och att förändringen i stadgarna är 
till för att förtydliga hur uteslutning går till och inte för att medlemmar ska kunna bli 
uteslutna mer lättvindigt.  
 
Isabel föreslår att förtydliga propositionen på punkten som nämner alumnmedverkan på 
julgasquen. Styrelsen beslutar att meningen:  

 
- Uteslutning innebär att medlemmen inte får vara med på något av föreningens 

evenemang någonsin och inte heller vara med på t.ex. julgasquen där alumner får 
närvara. 

 
Ska förtydligas till: 
 

- Uteslutning innebär att medlemmen inte får vara med på något av föreningens 
evenemang någonsin, även som alumn på t.ex. julgasquen.  

 
Styrelsen beslutar att godkänna proposition 2.  
 

Proposition 3: 
 
        §3.2.2 Förtroendevald 
 
Styrelsen beslutar att godkänna proposition 3.  
 

Proposition 4: 
 
§5.12 Adjungerade förtroendeposter 
         §5.12.4 Generaler 
 



Då varken Julia eller Malin är närvarande vid mötet beslutas att skjuta upp punkten till 
kommande möte.  
 
Styrelsen beslutar att bordlägga proposition 4.  
 
 
4. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Kristina frågar om styrelsen kan rösta om hon och Gustav kan stå som föreningens 
firmatecknare för att kunna skicka in papper till Nordea. Vidare meddelar Kristina att det 
behövs ett protokoll över omröstningen som undertecknas av justeraren. 
 
Styrelsen beslutar att Gustav och Kristina kan stå som firmatecknare för föreningen.  
 
b) Cykelrunda  
 
Kristina meddelar att det är bestämt att cykelrundan i samarbete med NTF blir av i april och 
att hon ska undersöka när hjälmarna kommer levereras och hur det ser ut med eventuellt 
behov av förvaring av hjälmarna.  
 
5. Näringsliv & Sponsorgruppen  
 
a) Lägesrapport  
 
Anastasija meddelar att de ännu inte fått svar från SSR om en föreläsning de kan hålla i men 
att de ska försöka hitta en ny kontaktperson då den gamla har slutat höra av sig. Vidare 
undrar Anastasija om det finns behov av en sponsorgrupp till Skidresan men Benjamin svarar 
att han gärna tar på sig det. Slutligen meddelar Anastasija att hon förmodligen kan ta på sig 
att planera CareerDay. Utbildningsutskottet meddelar att de eventuellt är intresserade av att 
hjälpa till.  
 
6. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Isabel meddelar att den planerade paneldebatten med FemSam inte blir av. Utskottet 
fokuserar just nu på planering av examensceremonin men att de haft svårigheter med att boka 
aulan i Universitetshuset då den är väldigt uppbokad. Isabel meddelar att hon ska ringa den 
som ansvarar för bokningar men att vi eventuellt måste leta efter en annan lokal och att de 
gärna tar emot tips på bra lokaler. Så fort en lokal är bokad för ceremonin kommer 



projektgrupp att utlysas. Utskottet ska försöka få kontakt med en engagerad person från 
samhällsvetarprogrammet och en från samhällsplaneringsprogrammet som tar examen i 
vinter och tar gärna emot tips på personer som skulle kunna vara intresserade.  
 
b) Mentorskap  
 
Signe meddelar att det går bra med mentorskapet. De hade sin andra träff igår då många kom 
och att träffarna verkar vara uppskattade, samt att det går åt mycket fika. Datum för nästa 
träff är inte satt men kommer förmodligen bli av om några veckor.  
 
7. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Maja meddelar att allt är klart inför Destination X som sker i övermorgon. Vidare berättar 
Maja att de fått kontakt med V-Dala och att ett quiz kommer ske på söndag klockan 20. 
Vidare går planeringen av höstfesten/slabbet bra och de har haft möte med MKV och ÖG 
som festen kommer vara på. Datumet är satt till den 12 november och ett evenemang kommer 
komma ut så snart som möjligt. Det enda som inte är helt klart är vilket pris som kommer 
gälla då den informationen saknades i kontraktet från ÖG, de ska ha ett möte med dem 
imorgon där de ska försöka få klarhet i prisfrågan. Vidare meddelar utskottet att det är 
mycket som händer för dem i november, den stora pubrundan kommer vara den 7 november 
med stopp på nio nationer. Evenemang för den ska också komma ut snart. Vidare är 
julgasquen bokad och klar.  
 
Maja meddelar att de har haft lite problem med bokningen av tågbiljetter inför skidresan då 
offerten de fått från SJ för 70 platser blivit dyrare än förväntat. Priset de kan erbjuda verkar 
bero på hur stor efterfrågan på platser är. Utskottet meddelar att de funderat på två olika 
alternativ, antingen att ta in en offert för 50 platser från SJ för att kunna jämföra priset, eller 
att dela upp 70 platser på två offerter vilket dock verkar vara ett ganska osäkert alternativ. 
Maja meddelar att  69 personer hittills har skrivit upp sig på intresseanmälan som lagts upp 
på facebooksidan. Signe frågar om det är omöjligt att ta 3300 kr för resan per person, vilket 
är priset som skulle vara aktuellt med den nuvarande offerten från SJ. Maja svarar att det 
dessutom kommer tillkomma en kostnad om man vill delta i sittningen på resan och att det 
nog kommer ses som dyrt. Förra året kostade resan 2800 och det kan tyckas dyrt med 500 
kronor mer. Gustav undrar om de sett över möjligheterna att åka någon annanstans än just 
Åre och Maja svarar att det tycks smidigast med Åre då Skiweek löser mycket, samt att 
många verkar taggade på afterski osv vilket det är bäst utbud på i Åre.  
 
 
 
 



b) Idrott  
 
Maja meddelar att det går bra för idrott men undrar hur de gör om de vill betala någon som 
saknar företag att fakturera till. Gustav svarar att de ska höra med Kristina hur de gör. Vidare 
meddelar utskottet att det finns planer på att åka till Brännbollsyran med föreningen nästa år. 
Benjamin meddelar att de kan kontakta aktivitetsutskottet kring detta då de gärna samarbetar.  
 
Maja frågar hur de ska göra med facebookevenemangen för att kunna bjuda in alla i 
föreningen och inte bara de som är med i idrottsgruppen på facebook. Jakob svarar att de kan 
lägga ut evenemangen i föreningens medlemsgrupp för att kunna bjuda in fler och få mer 
uppmärksamhet kring evenemangen. Slutligen undrar Maja vem som har koll på 
idrottsbudgeten då de inte fått tillgång till den. Gustav meddelar att budgeten ligger på 5000 
kr för hela verksamhetsåret.  
 
8. Vice ordförande har ordet  
 
a) Information från sektionerna  
 
Isabelle meddelar att hon under gårdagen varit på både STRUT och SAMSEK möte. På 
STRUT mötet behandlades bland annat att A-F betygssystemet klubbats igenom för 
nek-mastern men att detta inte berör kandidatnivån. Vidare hade UPS berättat att de har en 
“att välja dag” där de får mer information kring val av inriktning på programmet och Isabelle 
undrar om det skulle kunna vara en bra idé för samhällsvetarprogrammet. Isabel svarar att 
utbildningsutskottet skulle kunna undersöka det. Utöver detta kom det en förfrågan från UPS 
om vi vill vara med dem på en “På Spåret-kväll” i januari. Maja R svarar att vi kan säga att vi 
är intresserade. Slutligen meddelar Isabelle att ekonomerna har skickat ut en enkät till 
samtliga studenter på ekonomiprogrammet kring hur man trivs med sin utbildning och 
funderar på om det skulle kunna vara en bra idé för oss också. Benjamin meddelar att det har 
funnits planer på detta från Maja Lagerqvist som är programsamordnare och 
likabehandlingsansvarig på kulturgeografiska institutionen och att Isabelle kan kontakta 
henne för status på det.  
 
Under SAMSEK mötet meddelar Isabelle att de pratade om programråden. Det som 
diskuterades var valet av studentrepresentanter till programråden och att de måste gå via 
kåren för att vara demokratiska. Så som det ser ut nu har representanter valts på föreläsningar 
vilket inte är okej, föreningen måste utlysa posterna så att alla har möjlighet att söka. Gustav 
frågar vad som händer om ingen skulle söka posterna och Isabelle svarar att det inte är någon 
fara, men att det bästa är om vi har representanter. Benjamin som är studentrepresentant 
meddelar att universitetet ger ut diplom till representanterna vilket föreningen skulle kunna 
meddela i utlysningen av platserna för att öka intresset.  
 



Vidare diskuterades samarbete med UPS kring att samla in pengar till Musikhjälpen. 
Benjamin meddelar att aktivitet kanske kan hjälpa till men de har mycket framöver så det 
beror på UPS engagemang och ambitioner. Isabelle berättar vidare att universitetskyrkan 
genomför en fadderutbildning som de andra föreningarnas faddrar deltar i, vilket våra inte har 
gjort. Isabelle ska ta upp det med generalerna. Isabelle berättar också att de hade en bra 
diskussion kring hur de olika föreningarna hanterar eventuell uteslutning av medlem från 
förening. Slutligen meddelar hon funderar på att bjuda in SAMSEK till nästa möte för att de 
ska kunna informera om sitt arbete, samt att nästa möte med SAMSEK är den 12 november 
och att det skulle behövas en suppleant som kan gå i hennes ställe.  
 
9. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Jakob meddelar att han fått en inbjudan till ett seminarium kring en rapport från UNDP om 
migration och att samtliga föreningsmedlemmar är inbjudna.  
 
b) Ny primärfärg  
 
Jakob undrar om någon har synpunkter kring den nya färgen som styrelsen tidigare i veckan 
fått ta del av i facebookgruppen. Flera styrelsemedlemmar ger färgen positiv feedback. Jakob 
frågar om vi kan rösta igenom den nya primärfärgen.  
 
Styrelsen beslutar att godkänna den nya primärfärgen.  
 
Slutligen presenterar Jakob den nya fina hemsidan som PR-gruppen tagit fram och hemsidan 
får mycket positiv feedback från övriga styrelsemedlemmar.  
 
10. Miljöansvariga  
 
a) Lägesrapport  
 
Lovisa och Isabel presenterar den nya lathunden för skapande av föreningsevenemang som 
miljö- och likabehandlingsansvariga tagit fram. Lathunden förklarar hur klädkoder med mera 
ska presenteras och inkluderar ett förslag på tillägg till valet av matpreferenser där det 
framkommer att vegetariskt är standardalternativet. Aktivitetsutskottet meddelar att de tycker 
att förslagen är rimliga och att de planerar att lägga fram en proposition om att föreningen ska 
bli vegetarisk. Benjamin berättar att den vegetariska menyn till julgasquen kommer vara god 
och att Snerikes varit tillmötesgående kring den vegetariska menyn.  
 
 
 



11. Nästa möte  
 
14 november klockan 17:00 på ekonomikum.  
 
12. Övriga frågor  
 
Isabelle som kom lite sent till mötet meddelar att hon har lite synpunkter på propositionerna 
som diskuterades på mötet innan hon dök upp. Bland annat framför hon att Proposition 2 på 
är lite väl talspråklig på följande punkter: 
 

● Innan beslut fattas skall medlemmen ges möjlighet att förklara sig inför styrelsen. 
 
Bör ändras till: 
 

● Innan beslut fattas skall medlemmen ges möjlighet att höras inför styrelsen.  
 

 
 

● Beslut om uteslutning, för att vara giltig, fattas därefter genom kvalificerad majoritet 
(2/3) av styrelsens ledamöter. 

 
Bör ändras till: 
 

● Beslut om uteslutning fattas därefter genom kvalificerad majoritet (2/3) av styrelsens 
ledamöter.  

 
 

 
● Uteslutning innebär att medlemmen inte får vara med på något av föreningens 

evenemang någonsin och inte heller vara med på t.ex. julgasquen där alumner får 
närvara. 

 
Bör ändras till: 
 

● Uteslutning innebär att medlemmen inte får medverka på något av föreningens 
evenemang någonsin, även som alumn på t.ex. julgasquen.  

 
Styrelsen beslutar att rösta igenom ändringsförslagen.  
 
Sebastian undrar vidare om det finns möjlighet att även idrottsansvariga kan få rösträtt i 
styrelsen. Gustav svarar att Kristoffer och Marcus från tidigare styrelse undersöker 



möjigheten att utvidga rösträtten i styrelsen, och att om det går att ändra i stadgarna skulle det 
kunna vara möjligt. Sebastian svarar att han ska kontakta Kristoffer och Marcus.  
 
Isabel hälsar från Julia att vi fått tillbaka pengar från Smålands nation för varmrätten på 
invigningsgasquen som inte var bra.  
 
13. Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  


