
    
Dagordning 
 
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte 
 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 21 november	2016  Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 

 
Närvarande    Frånvarande 
Sara Elingfors   Liz Holmquist 
Fanny Olsson   Olivia Lindqvist 
Julia Färdvall   Hanna Lundström 
Ellen Ragnarsson 
Victor Fornander 
Rebecca Samuelsson  
Adam Åhlin 
Calle Håkansson 
Lina Hedlund 
Julia Hässel 
Malin Dahl 
Josefin Hasselqvist Haglund 
Madeleine Engström 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande Sara förklarade mötet öppnat.  

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslog Sara till ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Sara till ordförande 

 
 

Sara föreslog Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Fanny till sekreterare 

 
     Sara föreslog Lina till justerare  

Styrelsen beslutade att utse Lina till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen  
Styrelsen godkände kallelsen 

c) Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet (10 minuter) 
a) Lägesrapport 



Sara redovisade läget och berättade att valberedningen ska bjudas in under året att prata med 
medlemmarna om vad posterna i styrelsen innebär. Sara har haft kontakt med UPS angående 
professorkampen som är ett event som ordnas tillsammans med flera föreningar och där 
förtjänsten går till musikhjälpen. Någon från styrelsen kommer att representera föreningen 
där.  
 
Ett event till Julgasquen är nu ute på Facebook. Nyexaminerade ska bli avtackade och få pins 
som presenter. Sara har även varit på möte angående jobbmässan med de andra som är med 
och anordnar den. UF:s representant föreslog en middagssexa. Sara och Calle ska träffa Dag 
Hammarskölds stiftelse som ska presentera vad de gör med fokus på Hammarskölds anda. 
Rapport inkommer nästa möte. Sara, Victor och Calle var på Stockholms Universitet och 
pratade med dem om samarbetet mellan föreningarna, bland annat behandlades balen. 
Föreningen kommer inte kunna subventionera deras balbiljetter men Sara föreslår att de ska 
bli bjudna på julfesten och istället få dessa gratis. Sara ska träffa stadgagruppen på onsdag 
som fortsätter med arbetet gällande de nya stadgarna. 
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
4. Vice ordförande har ordet (5 minuter) 
a) Information från sektionerna 
Calle har inte haft några möten sedan förra styrelsemötet. Han har däremot varit på Borgen på 
institutionsmiddag och träffade de ekonomiska institutionerna och deras chefer. Liz har gjort 
utvärderingar för samhällsplanerarprogrammet och Calle ska göra en för 
samhällsvetarprogrammet. Sara tog upp att det är viktigt att bidra med förbättringsförslag och 
inte bara ta upp kritik. 
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi (5 minuter) 
a) Lägesrapport 
Victor har pratat med föregående kassör Oscar. Till att börja med så är det viktigt att vi har ett 
dokument för alla utbetalningar så att de följer samma mall. Victor tar upp att det inte är 
obligatoriskt med bokföring och undrar hur vi ska göra med detta. Fakturor ska skickas ut till 
sponsorer. Ett problem med bokföringen är att ingen var bokföringsansvarig mellan mars-juni 
men Victor har tagit på sig detta ansvar. Det kan även vara svårt när det är flera event som 
överlappar varandra, eftersom få skriver referenser på inbetalningar. Han poängterar att det är 
viktigare att skriva eventets namn än medlemmarnas namn på inbetalningarna. Han tar även 
upp att det är problematiskt när föreningen skänker pengar till välgörenhet att säga att 
överskottet går till välgörenheten. Istället är det bättre att säga att tex 5 kr per biljett går till 
välgörenhet. Från och med nu får medlemmar bara betala en biljett/betalning. 
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
6. Näringsliv & Sponsorgruppen (5 minuter) 
a) Lägesrapport 
Malin berättade att hostel och flyg är bokat till Brysselresan. 24 personer kommer följa med, 
men endast en person har anmält sig till projektgrupp för studiebesök. 
 
Punkten lades till handlingarna.  
 
7. Utbildningsutskottet (5 minuter) (efter näringsliv) 
a) Lägesrapport 



Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på UNT, ska vara moderator på debatten. För övrigt 
går arbetet bra. Ingenting är planerat till invigningen VT17 då utskottet vill att det blir god 
kvalité på de aktiviteter som genomförs och att vi inte har event “bara för att ha något”.  
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
8. Aktivitetsutskottet (5 minuter) 
a) Lägesrapport 
Höstfesten hölls förra veckan vilket var lyckat. Julavslutningseventet har kommit ut, där priset 
kan komma att sänkas. Läget är under kontroll inför kryssningen. Victor föreslår att vi ska 
beställa band som ska säljas till medlemmar. Förslag ska tas fram till nästa möte. Det finns en 
tidsplan för balen, där ett event kommer innan jul. Lina tar upp att vi ska betona att man inte 
behöver ha en dejt till balen för att alla ska känna sig välkomna och för att få så många 
medlemmar som möjligt att komma.  
 
Studiebesök är planerat i december. Rebecca fick ordet och säger att det inte kommer vara 
utskottsmöten på invigningen under vårterminen. 
 
b) Idrottsansvarig 
Adam berättar att föreningshyran kommer höjas med ca 95%. Det kommer vara svårt att få 
ihop budgeten i framtiden. Sara föreslår att vi ska samarbeta med andra föreningar nästa år. 
Spökbollsturneringen gick bra trots att det inte var så många som deltog. Det kommer vara en 
innebandyturnering med personalvetarna i december. 
 
c) Genomgång av sångboken 
Projektledare Erik Ödmann berättade om arbetet med sångboken. Arbetet fortlöper bra, de har 
inget svar på när den kommer att vara klar men absolut senast till jubileumsbalen. Diskussion 
förs om sångtexterna där en av sångerna anses vara oacceptabel och inte kommer att finnas 
med i sångboken, men de övriga är samtliga i styrelsen positiva till. Erik gissar att ett rimligt 
pris för sångboken är 60 kr. Designen kommer att vara realblå och den kommer innehålla ca 
100 sånger. Offertförfrågningar har skickats ut till ett tryckeri men det är svårt att veta exakt 
hur många sångböcker som bör beställas. Livslängden på sångböckerna tror Erik är ca 10 år. 
Vidare undrar Erik om det finns någon möjlighet att ha någon sångbokssexa under 
invigningen där de nya recentiorerna får lära sig sångerna. Därefter ifrågasätter han om hur 
gasquerna/sittningen ska gå till, hur ska sånganförande väljas ut/utlysas. Han uppmuntrar 
också att samvetarna ska ha sin egen prägel på gasquerna. Madeleine fick ordet och föreslår 
att det skulle kunna tillsättas ett ämbete för sånganförande.  
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
9. Generaler (5 minuter) 
a) Lägesrapport 
Det går bra, första dagen på invigningen VT17 är preliminärbokad på Värmlands nation. 
Samvetardagen är också bokad den 31a januari. Invigningsgasquen är bokad i februari. Inga 
ansökningar till faddrar har kommit in än.  
 
Punkten lades till handlingarna. 
 
10. PR (5 minuter) 
a) Lägesrapport 
Josefin berättar att arbetet med affischerna går bra, flera stycken sitter redan uppe på tavlan. 
Bilderna från mellanstadiefesten är uppe, vilka blev bra. Instagram-take overn är igång. 



 
Punkten lades till handlingarna. 
 
11. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas onsdag den 14 december kl 17:00. 
 
12. Övriga frågor 
Sara: vi bör ha en halvtidsutvärdering. En dag för mål för resten av verksamhetsåret. Den 
kommer att vara den 15e januari. 
Rebecca: vi behöver någon som ringer runt till de nya recentiorerna. 
 
13. Mötets avslutande 
Sara förklarar mötet avslutat. 
 
Justerare Lina   
 
	


