
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 

Datum: 24 oktober 2016  Plats: Ekonomikum H432  Tid: 17:30 

Närvarande    

Victor Fornander 
Sara Elingfors  
Josefin Hasselqvist Haglund 
Julia Färdvall 

Frånvarande 
 
Olivia Lindqvist  
Madeleine Engström 
Fanny Olsson 
Hanna Lundström

Ellen Ragnarsson 
Lina Hedlund 
Rebecca Samuelsson 
Malin Dahl 
Calle Håkansson 
Julia Hässel      

   
 

1. Mötets öppnande 
Sara förklarade mötet öppnat. 

 
 
2. Formalia 

a) Val av mötesfunktionärer  
Sara föreslog Sara till ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Sara till ordförande 
 
Sara föreslog Ellen till sekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Ellen till sekreterare 
 
Sara föreslog till Julia F till justerare  
Styrelsen beslutade att utse Julia F till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen  
Styrelsen godkände kallelsen 

 
c) Godkännande av dagordning 
Efter några få justeringar (tillägg: punkt b) under aktivitetsutskottet samt punkt a) 
under övriga frågor) fastsällde styrelsen dagordningen.  

 
 

3. Näringslivsutskottet (5 minuter)  
 
a) Lägesrapport 

 



Malin informerade om den planerade resan till Bryssel, än så länge är det 27 intresse-
anmälningar. Frågan lyftes hur de ska göra gällande betalning av flygbiljetter. Fråga 
lyftes även huruvida föreningen kan ligga ute med pengar. Malin och Liz tänker 25 
platser på resan utöver dem själva. De förväntar sig att fler anmälningar kommer att 
droppa in. Betalning i samband med anmälan. De planerar att sätta en tid då biljetterna 
släpps så får de anmäla sig först till kvarn. Utskottsmöte om 1 vecka då ska de även ha 
CV-granskning med fackförbundet med ST. Haft möte med SSR och att de kommer 
vara de enda fackförbundet i föreningen. Avtal med 6000kr istället för som tidigare 
3500 kronor. Låta avtalet löpa ut med ST.  
 
Sponsorgruppen: Väntar på svar från Thoréns som ska återkomma nu i veckan. 
Vattenfall vill samarbeta men inte ge pengar. Några som ska återkomma med svar. 
Malin och Liz ska träffa Kommunen. Vill trycka upp tygpåsar, ev med samvetarnas 
logga och ge gratis till reccarna och sälja de andra för ca 30 kronor. Career-day är 
igång, tre stycken som är anmälda.  
Diskussion om vad avtalet med fackförbund innebär.  
 
b) Låta avtalet med ST löpa ut vid året och inte förnya det. 

Styrelsen godkände valet att inte förnya kontraktet med ST.   
Punkten läggs till handlingarna.  

 
4. Ordförande har ordet (10 minuter) 

 
a) Lägesrapport 
Sara har fortsatt att kolla möjligheter för föreningen att hyra ett rum på Ekonomikum, 
hon har pratat med Aida. Svårt för Aida att ge lovord om pengar, kan tänka sig att 
sponsra första tiden men sen måste vi söka pengar på annat håll. Uppsägningstid på ett 
rum är 12 månader. Problem om föreningen är bundna för länge till rummet och inte 
kan betala. Sara tycker det känns lite riskabelt att hyra ett rum för det kan göra det 
problematiskt för kommande styrelser. Föreslår att lägga frågan om rummet på is. 
 
Sara har träffat Föreningens första ordförande  Martin Rusner och diskuterat 
alumnverksamhet. Tanken är att samla alla som varit förtroendevalda i en grupp på 
Facebook och att det kan bli till en egen förening. Målet är att styra upp en träff per år 
och att de som är medlemmar i alumnföreningsgruppen kan bidra med pengar till vår 
förening. Pratade om att bjuda in alumner till 10-års jubileet. Bra nätverksmöjligheter 
med en alumniförening som är kopplad till Föreningen Samhällsvetarna.  
 
Gällande jubileet. I dagsläget en diskussion med Slottet gällande priser. Pratat med 
institutionen om de kan sponsra pengar varav en del går till hyran av slottet. Frågan 
lyftes huruvida föreningen kan stå för en del av kostnaden så att kuvertpriset inte blir 
för högt. Målet för kuvertpris är 750, ligger i dagsläget på över 900kronor. Satsar på 
att 300 personer ska komma på balen. Väntar på svar från institutionen gällande hur 
mycket pengar de ska sponsra med.  
 
Angående pengar till jubiléet och huruvida föreningen ska använda sina pengar för att 
sponsra ska ett utkast formuleras och beslut tas vid ett senare möte. 
 
Punkten lägges till handlingarna. 
 



 
5. Vice ordförande har ordet (5 minuter)  

 
a) Information från sektionerna 

 

Samsek: Calle berättade att de godkände 1500 kronor till mentorskapet och 375 
kronor till utbildningsutskottet. Bidragsansökningar: totala budgeten i Samsek 
ligger på 100 000 varav projektbidragen innefattar 20 000 kronor per termin. 
14000 kronor finns kvar denna terminen att söka i projektbidrag. Kan söka när 
man vill. Förningen får 1000 kronor var för att en person från föreningen är med i 
Samsek.  
 
STRUT: 40 000 i projektbidrag. Calle ska kolla vad som står i stadgarna gällande 
ansökningsregler. Ombyggnationen för eko har hamnat i dödläge. Akademiska hus 
i konflikt med universitetet, därför står byggplanerna still. Carolina Rediviva ska 
också byggas om. Planer på att öppna salar i Ekonomikum för att göra rum för fler 
studenter.  

 
Humlans monopol-situation diskuterades. De är hyresgäster på Eko och är därför 
inte reglerade. Avtalet ska förhandlas om nästa sommar, eventuellt att studenter 
och Akademiska hus ska få mer inflytande.  

 
Vissa bibliotek pratar om att ha öppet 24 timmar om dygnet i tenta-perioder.  

 
Uppsala Ekonomerna håller på med sammanställning om studenters åsikter 
gällande ekonomikurser för att sedan driva igenom förslag på ändringar.  

 
Information om rektorsvalet och att studentinflytande minskat gällande rektorsval.  

 
a. Beslut om att välja Calle till SSO 

Styrelsen valde Calle till att vara representant till SSO. 
Punkten lägges till handlingarna.  

 
6. Ekonomi (5 minuter) 

 
a) Lägesrapport 
 

Från augusti till september har föreningen gjort av med ca 9000 kronor och Victor 
säger att vi får tänka över de små kostnaderna också, såsom fika. Invigningen har 
gått bra, mycket på grund av att invigningspasset kostade 600kronor. Victor ska se 
över om pengar från sponsorgruppen kommit in och se över bidragssituationen 
med Sara.  

 
Diskussion gällande om man kan söka bidrag för aktiviteter som innefattar 
alkohol. Lite olika åsikter lyftes fram. Om pengar söks från kulturgeografen måste 
det redovisas tydligt i slutet på maj.  

 
Punkten läggs till handlingarna.  
 

 



7. Utbildningsutskottet (5 minuter) 
 
a) Lägesrapport 

De ska ha utskottsmöte. Och ska ha föreläsning med inrikesministern.  
 
Punkten läggs till handlingarna. 

 
 

8. Aktivitetsutskottet (5 minuter) 
 
a) Lägesrapport 

Pubrundan har gått bra. Dynamicusloppet och gasquen var också väldigt lyckat, 
särskilt loppet under dagen. Den aktivitet som kommer härnäst är höstfesten. Julia 
och Julia har haft lite problem med lokalbokning och i dagsläget är det Norrlands 
som är aktuellt och 14/11 är ett preliminärt datum.  
Utskottsmöte nästa vecka som de ska lägga ut information om i veckan. Sista 
anmälningsdag till kryssningen är i morgon(25/10) och det är tillräckligt med 
anmälningar så som de hade planerat.  
Första betalningen för skidresan ska in den 27/10 och där är det 56 stycken 
anmälda.  
Projektet med sångboken är i full gång och det verkar gå bra.  
De planerar att ha julavslutning den 16 december och de går även det enligt 
planerna.  

 
Punkten läggs till handlingarna.  

 
Idrottsansvarig (5 minuter) 

 
a) Lägesrapport 

 

Det har inte gått så bra med löpträningarna, så de har lagts ner. Inte så många som 
kommer på idrottsträningarna, Adam ska försöka marknadsföra mer. 
Spökbollsträning är på gång den 16/11. Lärarna har utmanat samvetarna i 
innebandy någon gång i december.  
 
Förslag kom fram på hur man ska locka fler medlemmar till föreningsträningarna.  
Diskussion om hur reglerna borde se ut inför spökbollsturneringen. 

 
 

b) Diskussion angående jubileet 
Gäller att få ner priserna för att kunna hyra Slottet. Sara har kontakt med personal 
på slottet och är relativt säker på att kuvertpriset kommer kunna sänkas. Har ej fått 
en offert som de går med på än, men väntar på sponsring. Ska kolla med SSR om 
de kan bidra med något i gengäld att de får synas.  
 
De ansvariga har kontaktat nationer gällande släpp, Norrlands har godkänt att vi 
kan gå dit efter balen. Dock svårt att avgöra hur många som kommer på släppet. 
Det kommer vara möte samma dag som jubileet där alumner är med.  
 



Biljettförsäljning i januari. Ekonomiskt förslag ska läggas fram till nästa 
styrelsemöte.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  

 
9. Generaler ( 5 minuter)  

 
a) Lägesrapport 

 
Enkäter har skickats ut till faddrar och reccar. Övergripande positiva svar. Det som 
var mest uppskattat hos reccarna var stadskampen och gasuqen. Några negativa 
svar från både faddrar och reccar gällande mat på gasquen och att information om 
aktiviteter kom ut sent. De flesta var nöjda med invigningen och många reccar kan 
tänka sig att vara faddrar i framtiden.  
 
Nu framöver ska de börja boka lokaler till nästa termin och fundera på vad som 
kan göras bättre.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
 

10. PR-ansvarig (5 minuter) 
 
a) Lägesrapport 

 
Josefin ska få bilderna från Dynamicusloppet av Tuulia men det kommer dröja 
någon vecka eftersom de flesta har tenta. 
 
Josefin har fått förfrågan från ”Pax et Bellum” om att skapa en gemensam 
kalender där olika events från andra föreningar läggs upp. Tanken är att både 
master och kandidat-studenter ska vara delaktiga. Josefin är lite osäker på detta då 
föreningens events inte alltid är öppna för alla och huruvida det gynnar oss.  
 
Josefin lägger fram förslag om att föreningen ska köpa in Photoshop för att kunna 
göra bilder från föreningens aktiviteter mm snyggare och mer sammanhängande.  
 

b) Beslut gällande att föreningens färg är blå (royal) 
Styrelsen beslutade att föreningens färg är blå och att det ska gälla när vi 
promotar föreningen.	
Punkten läggs till handlingarna. 
	

  



11. Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 10 november kl.17.00 2016. 

 
12. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor.  

 
14. Mötets avslutande  

Sara förklarade mötet avslutat.  
	
	

Till nästa möte ska detta vara gjort:  
To do list: 
-  Josefin ska ta fram förslag om att köpa in ett bildredigerings-program 
- Jubileumsgruppen: budgetförslag på kuvertpris 
- Adam: promota idrottsträningarna mer 
- Vill man ha med något på nyhetsbrevet ska man skriva till Josefin innan fredag 28/10 

	


