
Protokoll styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 21/10 2020 Plats: Zoom Tid: 15:00  
 
 
Närvarande:  
Ordförande Malin Kristoffersson 
Vice ordförande William Lundell 
Moa Wahlborg 
Stina Meyerson 
Jakob Bergentoft 
Fanny Jansson 
Matilda Sarri Mehr 
Isac Jonsson 
Joel Lomäng 
Emma Pettersson 
Matilda Lundh 
Johan Persson 
Jenny Blomqvist 
Josefine Wallbom 
Emma Olsson 
Hampus Håkansson 
 
 

Frånvarande:  
Vilma Ludvigsson 
Kristina Bokström 
Nora Grosselius 
Tyra Nilsson 
Amanda Odeen 
Fanny Gunnarsson 
Anna Löfgren 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande Malin förklarar mötet öppnat 
2. Formalia 

a) Val av mötesfunktionärer 
Styrelsen beslutar att 

välja Malin Kristoffersson till mötesordförande 
välja Moa Wahlborg till mötessekreterare 
välja William Lundell till justerare 
  

b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen beslutar att 

godkänna kallelsen som stadgeenlig 
c) Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att 

godkänna dagordningen 
  
3. Ordförande har ordet 

a) Corona 
Nya Corona-restriktioner. Vi ska besluta om alla evenemang. Styrelsemöten ska hållas på 
zoom preliminärt.  
Andra föreningar har ställt in alla fysiska evenemang. Men sportevenemang – det är ju 
fortfarande viktigt att röra på sig. Hampus rapporterar att innebandyn har ställts in redan. 
Johan känner också att basketen kan ställas in utan katastrofala konsekvenser. Jenny känner 
att det blir svårt att ha mentorskap på zoom, mycket att lära sig och hon och alla mentorer har 
tentor.  Man kan be T1-orna skicka in frågor i förväg och förbreda PP – dela upp frågor och 



svar på flera mentorer. Skicka även till oss i styrelsen så kan vi hjälpa till med svar. Malin 
ställer upp som sekreterare på mentorskap så kan hon anteckna när Jenny snackar!  
Matilda konstaterar att Utbildning måste skjuta upp sin föreläsning som är bokad den 3 
november.  
Vi beslutar att ställa in alla evenemang inklusive idrotten och mentorskap. 

b) Bonsai Campus 
 Det finns inga evenemang att lägga in, men när Samshop-sakerna kommer så kan det läggas 
upp där! Alla måste se till att aktivera sitt utskotts konto. 
4. Vice ordförande har ordet 

a) SAMSEK- enkät 
Alla röstberättigade ska skicka in enkäten är tanken. Mentorskap får gå in under 
Utbildningsutskottet, och idrott under aktivitet. Samsek försöker kartlägga föreningarnas 
behov, och målet är att de ska kunna tillgodose dessa behov. Kanske kan vi lyfta möjligheten 
till föreningslokal. William ska kolla upp det på nästa möte.  
Punkter till enkäten: 

- Vore grymt med föreningslokal med plats för möten. Inklusive förrådsutrymme.  
- Krångligt och jobbigt att boka lokal. Man blir ofta ifrågasatt och måste skicka en 

massa mail eller att nya personer i receptionen inte har koll. De kanske kan ha en lista 
på föreningar som har rätt att boka gratis i receptionen?  

- William önskar att Samsek håller utbildning om vad de är och vad de gör så att vi i 
styrelsen får bättre koll på det. 

Enkäten måste ha skickats in i slutet av denna vecka! 
5. Ekonomi 

a) Lägesrapport 
 
6. Näringsliv & Sponsorgruppen 

a) Lägesrapport 
 Samshoppen är på gång. 
7. Utbildningsutskottet 

a) Lägesrapport 
Ingen föreläsning längre. Examensceremonin kommer anpassas. De ska göra en 
intresseanmälan. Det är inte alls säkert att den kommer kunna bli av eller att man kommer 
kunna ha gäster. 

b) Mentorskap 
 Hon har startat upp med Anna som tar över till våren.  
8. Aktivitetsutskottet 

a) Lägesrapport 
 Sittning ska ske den 21a november. De kanske måste ha med avbeställningsskydd eller dylikt 
i kontraktet med Kalmars. 
Åre: Svårt. Ska fixa så bra avbeställningsskydd som möjligt, men det kommer kosta. Oroliga 
att medlemmar kanske inte kommer vara så taggade på resan med tanke på risken att det inte 
kommer kunna vara någon Afterski, sittning etc.  Det kommer nog inte vara så lätt som de 
tidigare trott att få in fler personer på en ny bokning men samma plats. Klurigt. De ska i alla 
fall försöka boka i veckan. Kolla om man kan få till någon deal.  
9. Idrott 

a) Lägesrapport 
Ingen basket. Volleyboll om två veckor. 
10. Generaler 

a) Lägesrapport 
 Gamla generaler först: 



Mycket positiv feedback. Vissa reccar tyckte att de fick dålig kontakt med ölisarna. De har 
även fått kritik för att de kom ut med information samma dag. Malin konstaterar att det låter 
som vanligt, ölisarna upplevs ofta lite ’separata’ eftersom de är mindre engagerade. 
 
Nya Generaler:  
Fadderansökan ute. 20 ansökningar hittills! Informationsmöte för faddrar är preliminärt bokat 
den 19e november.  
11. PR 

a) Lägesrapport 
 Inte så mycket att säga! Snyggar till omslagsbilder, fixar inför Bonsai. Instagram-takeover 
idag! 
12. Nästa möte 
 5/11 – 16:00 Torsdag!  
 
13. Övriga frågor 
  
14. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
  
Moa Wahlborg 
  
Justerat: William Lundell 
  


