
Protokoll styrelsemöte Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: Plats: Zoom Tid: 16:00  
 
 
Närvarande:  
Malin Kristoffersson 
William Lundell 
Moa Wahlborg 
Kristina Bokström 
Nora Grosselius 
Tyra Nilsson 
Amanda Odeen 
Stina Meyerson 
Jakob Bergentoft 
Fanny Gunnarsson 
Fanny Jansson 
Matilda Sarri Mehr 
Emma Pettersson 
Isac Jonsson  
Joel Lomäng 
Emma Olsson 
Josefine Wallbom 
Hampus Håkansson 

Frånvarande:  
Jenny Blomqvist 
Anna Löfgren 
Matilda Lundh 
Johan Persson 
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 som stadgeenlig 

c) Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att 

godkänna dagordningen 
 
3. Ordförande har ordet  

a) Restriktioner 
Restriktionerna kvarstår. Vi måste påminna alla om att föreningen finns kvar så att det finns 
en styrelse nästa år också! 



b) STRUT 
Ordföranden hörde av sig o berättade att STRUT kommer förändras. Det är lite oklart hur. Ett 
problem att en del som är med i STRUT inte har så bra koll på varför de är med. De ska 
förändras till det bättre och tydligare! 
 
4. Vice ordförande har ordet  

a) SAMSEK senaste mötet 
Förra mötet diskuterades frågor som SAMSEK hade. En del av skälet varför det är klurigt att 
boka rum är att universitetet har en corona-policy just nu så att de har koll på vilka som rör 
sig i lokalerna. Det öppnas en möjlighet att få ett eget rum iom ombyggnationer! 

b) SAMSEK enkäter 
Utvärderingsträffar sker årligen, i år blir det lite fokus på corona etc. Vi går igenom en enkät 
vi fått av SAMSEK inför detta. Malin agerar sekreterare. 
Ännu en enkät från SAMSEK. Det kommer komma en till alla i föreningen utom T1-or.  

c) Utvärderingsenkät 
Information från Emma. Hon började på en enkät tillsammans med FD vice ordförande 
Isabelle i våras, frågor om studierna och kontakten med institutionen etc. Programspecifikt för 
Samvetarprogrammet. 
 
5. Ekonomi  

a) Lägesrapport  
Fått underlag från NTF. Kollar in ett gratis program för bokföring, ev aktuellt efter prövotiden 
med Bonsai.  
Coronaidéer: Zoommiddagar, zoom-quiz, karantänsittning?  
 
6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Samshopen 
Allt är beställt! Bör komma inom en månad.  
Hur lösa själva shoppen när man inte ska träffa varandra? Svårt!  
 
7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport  
Inte så mycket som kan bli av. Amanda tror inte att folk kommer vilja gå på en zoom-
föreläsning om studieteknik efter att ha zoomat hela dagen. Partidebatten planeras till våren, 
efter inspark.             

b) Mentorskap  
Ej representerade, men Malin var med och antecknade på förra träffen och det gick bra. 
 
8. Aktivitetsutskottet  

a) Sittningen 
Planerad till 21:a, vilket är dagen efter nästa ’deadline’ för restriktionerna. Kalmar har några 
lediga dagar i december. Det känns konstigt och lite fel att marknadsföra och planera ett 
evenemang när det delvis är restriktioner just nu och delvis är stor risk att det blir inställt helt.  
Isac påpekar att det snackas om ännu hårdare restriktioner i Uppsala så att denna risk är 
väldigt stor. Det blir nog att skjuta upp sittningen till minst december. 

b) Quizet 
Onlinequiz? Lite fel om folk träffas i lagen också även om själva tävlingen sker över zoom. 
Se till att lagen bör vara enbart sådana som redan träffas regelbundet? Gräns på hur många per 
lag? Det var inte heller så poppis med ett liknande koncept i våras. Vi avvaktar med quizet 
tills restriktionerna lättat. 



 
c) Åre 

Om särskilda restriktioner i Uppsala förhindrar Åre-resan så måste vi ha en försäkring på 
biljetterna, ca 100kr extra per biljett men då kan man avboka relativt tätt inpå. Dessutom 
kostar det en avbokningsavgift. Försäkringen verkar nödvändig. De vill även att man ska vara 
färre än 50 personer. Stor risk för smittspridning och dessutom blir det nog inte möjligt med 
sittning om vi är många. 
Coronaidéer: Tipsa om idéer på vad man kan göra i karantän, t.ex lära ut stickning eller baka 
bröd osv. Be medlemmar tipsa om vad de hittar på.  
Emma lägger till: samvetarpodden? Alla som vill kan spela in ett avsnitt! Kristina rapporterar 
att klippandet är superenkelt men man behöver ett ljudbehandlingsprogram. Hon lånade mic 
av FD ordförande Gustav. Det enda viktiga är att följa policy och vara partipolitiskt obundna. 
 
9. Idrott  

a) Lägesrapport 
Evenemangen är inställda pga corona såklart. Hösten är inställd och hallarna avbokade. 
Supertråkigt. Kanske en riktigt stor fotbollsturnering till våren!  
 
10. Generaler  

a) Lägesrapport  
Det blir 6 lag med ca 9 faddrar per lag. Små lag så att det blir lätt att hålla coronasafe event. 
Fadderutbildningen om två veckor får bli över zoom och inget efterföljande häng. Kickoff är 
dock planerad till mitten av januari.  De kanske gör ett poddavsnitt! 
 
11. PR  

a) Lägesrapport  
Inte så mycket att säga. De vill gärna hålla liv i sociala medier. Superbra idé om karantäntips!  
Alla i styrelsen får gärna hjälpa till med förslag. Kul recept, en hobby? PR fixar ett inlägg 
eller formulär i vår grupp där de samlar in våra idéer. 
 
12. Nästa möte  
Det blir inte så mycket att snacka om i det närmaste. Vi har möte om 3 veckor, måndag den 
23 november klockan 16 ak. Då har vi förhoppningsvis kommit någon vart med podden och 
coronatipsen etc och fadderutbildningen har ägt rum. 
 
13. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
Moa Wahlborg 
 
Justerat:  
 
Fanny Jansson 


