
Protokoll styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Organisationsnummer: 802439-0711 

Datum: 23/11 2020 Plats: Zoom Tid: 16:15  

Närvarande:  
Malin Kristoffersson 
William Lundell 
Moa Wahlborg 
Nora Grosselius 
Tyra Nilsson  
Amanda Odeen 
Stina Meyerson 
Jakob Bergentoft 
Anna Löfgren 
Matilda Sarri Mehr 
Isac Jonsson  
Joel Lomäng 
Emma Olsson 
Josefine Wallbom 
Hampus Håkansson 
Fanny Gunnarsson 
Johan Persson 
Jenny Blomqvist 
Fanny Jansson 
Emma Pettersson 
Matilda Lundh 

Frånvarande:  
Kristina Bokström 
Vilma Ludvigsson 

1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Formalia  
a) Val av mötesfunktionärer  
Styrelsen beslutar att  

välja Malin Kristoffersson till mötesordförande 
välja Moa Wahlborg till mötessekreterare  
välja Fanny Jansson till justerare 

b) Godkännande av kallelsen  
Kallelsen kom en vecka innan mötet. 

Styrelsen beslutar att 



godkänna kallelsen 
c) Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att 

godkänna dagordningen 

3. Ordförande har ordet  
a) Föreningskollegium 

Kollegiet gick bra, lite oordning med dagordningen. Kul med ett personval med konkurrens 
för sekreterarposten. De flesta poster fylldes. 
Förslag på justerare och revisor är välkommet. Man kan ställa upp till valberedningen på plats 
också. 

b) Överlämning 
Idé: gemensamt zoommöte med quiz, sedan break out rooms med överlämning. Snacka lite 
med nya styrelsen. Man får gärna anordna egna zooms utöver det med sin efterträdare. Malin 
kollar datum med Maja. 

c) Inbjudan till nästa styrelsemöte 
Nya styrelsen brukar av tradition vara med på ett möte för att se hur det går till, så de blir 
inbjudna till nästa möte.  

d) Verksamhetsberättelse 
Kom ihåg att skriva era verksamhetsberättelser!  

e) Policygrupp 
Om ingen är sugen på att revidera policyn så får den vara som den är, utöver de delar av 
jämlikhetspolicyn som Moa ska föreslå att förändra på nästa möte. 

f) Rollbeskrivningar 
Några har föreslagit att ändra sina rollbeskrivningar. Några andra har inte hunnit eller glömt 
bort att göra det. Vi skjuter upp att rösta igenom dessa till nästa möte. 

g) Samarbete med UPS 
Malin och William har haft möte med Uppsala Politicesstuderande och gått igenom varandras 
stadgar. De har haft lite problem med hur man hanterar jäv och konsekvenser vid regelbrott. 
Malin tycker det är en bra idé att fortsätta ett samarbete med dom, till exempel vid policybrott 
i samband med inspark så kan de kallas in som en oberoende part. 

h) Vett och etikett! 
Malin har börjat med ett vett och ettikett-dokument om vad styrelsen gör, viktiga datum 
såsom nästa års 15-års-jubileum, och oskrivna regler. Maila Malin om ert utskott har några 
sådana förslag! 

4. Vice ordförande har ordet  
a) Programrådet 

William har fått in några ansökningar till programråden efter annonserande. Inte jättemånga 
dock. Detta är ju helt nytt, föreningen har inte ansvarat för detta innan. William och 
Utbildning ska välja vem av de sökande som framstår som lämpligast för rollen. Dock så är 
det egentligen Samsek som utlyser posterna, vilket innebär att de som är intresserade av 
posten alltid kan kringgå föreningen helt och vända sig till Samsek istället. Detta är lite lurigt, 
hur gör vi här? Bör vi be Samsek överlåta hela ansvaret till oss?  



Malin tycker att det är en god idé att maila Samsek och hålla en dialog om hur vi ska välja 
representant. Eftersom ansvaret är på oss kan det inte vara så att vi enbart ska hänvisa de 
ansökande vidare till Samsek. Tipsa även de som sökt om att söka institutionsstyrelsen! 

b) Lite annat 
William har tyvärr glömt vad detta innebar, utom att det var en otroligt bra idé. Vi får 
återkomma till det. 

5. Ekonomi  
a) Ekonomisk berättelse 

Malin rapporterar: Kristina är i full gång med den ekonomiska berättelsen. Verksamhetsåret 
tar slut sista april. Skicka innan dess, om ni har något ekonomirelaterat! Vi har gått med vinst, 
särskilt tack vare cykelevenemanget. Samshopslagret innebar en stor kostnad men kommer ju 
säljas och bli vinst. Hon vill uppmuntra nästa styrelse att fortsätta med Bonsai. 
Vi pratar lite om Bonsai: smidigt med återbetalningar, jobbigt att ladda ner en app. Moa 
förstår fortfarande inte hemsidan. Malin föreslår att nästa sekreterare ska vara med på 
genomgången som teamet bakom appen håller i. 
  
6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport 
De jobbar på verksamhetsberättelsen, och har ändrat lite i rollbeskrivningarna. Inget övrigt. 

7. Utbildningsutskottet  
a) Lägesrapport 

Har inte så mycket att ta upp. Ska jobba på verksamhetsberättelse och rollbeskrivningarna. 
b) Mentorskap  

Anna berättar att det gick bra med mentorskap på första kursen men att ingen kommer på 
träffarna för den andra delkursen om hållbar utveckling, så det verkar inte finnas någon 
efterfrågan. Det är även svårt med Zoom.  
Malin säger att hon ska tipsa mentorerna om att söka mentorskapsansvarig på majkollegiet! 
Jenny berättar att allt gått bra, delkurs två är klar sedan två veckor. Hon ska skicka ut en enkät 
och be om reflektioner från deltagarna. Hon ska höra av sig till Melina, sin efterträdare.  

8. Aktivitetsutskottet  
a) Lägesrapport  

Quizgruppen är igång, de ska anordna ett till Among us-event nu snart, det förra var 
uppskattat. Svårt att komma på nya enkla sociala gratis evenemang.  
Zoomsittningen är planerad till den 15 maj. De tänkte först att man fick vara max fyra 
samvetare, nu tänker de istället att man får anmäla sig med de man bor med, eller om man bor 
själv, sina utvalda coronakompisar.  

9. Idrott  
a) Lägesrapport 

Inget, tyvärr. 

10. Generaler  
a) Lägesrapport  



Prisutdelningen av årets lag etc i lördags var sista grejen, och de försöker få iväg 
samvetarpåsarna som inte hämtats upp än. De pratar med Kristina om eventuell fraktkostnad 
av medaljer etc. 

11. PR  
a) Lägesrapport  

Inget särskilt. 

12. Nästa möte  
Malin föreslår 12 maj, klockan 16. Då kommer nya styrelsen delta. 

13. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

14. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare: 
Moa Wahlborg 

Justerat:  
Fanny Jansson 


