
Protokoll Styrelsemöte  
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 13 mars 2017 Plats: Ekonomikum, H432 Tid: 17:00 

Förslag till dagordning Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas styrelsemöte  

 

Närvarande      Frånvarande 
Sara Elingfors      Adam Åhlin 
Josefin Hasseqvist Haglund    Julia Hässel  
Julia Färdvall      Hanna Lundström  
Victor Fornander     Liz Holmquist 
Calle Håkansson 
Madeleine Engström 
Malin Dahl 
Ellen Ragnarsson 
Rebecca Samuelsson 
Lina Hedlund 
Fanny Olsson 
Olivia Lindqvist  

 

1. Mötets öppnande  

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslår Sara till mötesordförande  
Styrelsen beslutar att utse Sara till mötesordförande 

 
Sara föreslår Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutar att utse Fanny till sekreterare 

 
     Sara föreslår Lina till justerare  

Styrelsen beslutar att utse Lina till justerare  
 

b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen godkänner kallelsen 

c) Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen 



3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport 
Sara rapporterar om vad som hänt sedan det senaste mötet. Det har varit ett årsmöte med 
tidigare förtroendevalda, protokollet finns upplagt från detta. Vidare berättar Sara om 
jubileumsbalen som var väldigt lyckat. Det kommande Föreningskollegiet är inbokat den 
8 april kl 12-16, då den nya styrelsen väljs och stadgaändringarna kommer att 
presenteras.  

b) Beslut om datum för överlämningsdag för nya styrelsen.  
Sara föreslår 14 maj 2017.  
Styrelsen fastslår datumet till 14 maj.     

c) Aktivitet efter kollegiet 
Sara föreslår att anordna en aktivitet efter kollegiet för de nya förtroendevalda. Josefin, 
Sara och Calle kommer ha ansvar för detta.  

Punkten läggs till handlingarna.  

4. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna 

Calle har varit på ett Samsek-möte och även ett Samsek-mingel, vilket var lyckat. Calle 
ska boka in möte om utvärdering med kulturgeografen. Alla bidrag från Samsek ska 
behövas skriva en utvärdering på och kvitton ska lämnas in och redovisas för. På samsek-
mötet diskuterades även ombyggnationen av Carolina Redivia. Caroline Blomberg 
(medlem i kårens styrelse) har gjort tentamensåterkopplingar för medlemmar. På SSO-
mötet diskuterades studiemiljö på Egelska parken, vid nästa möte kommer Ekonomikums 
studiemiljö stå på agendan. Därtill ska områdesnämnden ska se över undervisningstid, 
eftersom det skiljer sig mellan olika mängd undervisningstid.  

Punkten läggs till handlingarna.  

5. Ekonomi  

a) Lägesrapport 

Victor presenterar det ekonomiska läget som är bra. Föreningen har fått ny 
faktureringsadress som kommer börja gälla from nästa styrelse. Vid försäljning av 
samhällsvetarföreningens produkter, tex sångböcker, ska detta bokföras. Victor berättar 
hur detta ska gå till även i framtiden.  

Punkten läggs till handlingarna.  

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport 



Malin berättar om Brysselresan som blev väldigt lärorik och spännande, alla som var med 
har gett positiv feedback. Planerardagen är preliminärbokad till 8 maj, projektgrupp för 
denna är tillsatt. Dessutom hålls Career Day den 5 april. Förutom detta kommer 
eventuellt en alumnikväll hållas. Sara får ordet och lyfter förslaget att göra studiebesök på 
riksdagen, vilket Malin tror är fullt rimligt.   

Punkten läggs till handlingarna.  

7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport  
Lina berättar om infokväll/mingel som kommer genomföras under vårterminen. Den 
kommande debatten har väckt stort intresse hittills och förväntas bli fullsatt. Under 
debatten kommer både Twitter-och publikfrågor lyftas. Retorikföreläsning är inplanerad 
till den 10 april. Lina föreslår en ”På Spåret-kväll”, som i så fall ska genomföras på 
Göteborgs nation.  

b) Mentorskap 

Olivia informerar om läget som är bra. Alla mentorer jobbar på självständigt och 
mentorsmötena är uppskattade bland föreningens medlemmar.   

Punkten läggs till handlingarna.  

8. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport 
Julia berättar om den kommande pubrundan. Släppet planeras att hållas på Östgöta 
nation. Inför vårfesten är en projektgrupp tillsatt. Planering har även börjat inför 
sommargasquen. Preliminärt datum är satt till den 3 juni. Samvetarshopen kommer vara 
öppen inför sommargasquen samt på vissa utskottsmöten.  

b) Idrott 

Adam är frånvarande.  

Punkten läggs till handlingarna.  

9. Generaler  

a) Lägesrapport 
Rebecca och Ellen berättar att de fått in svaren från utvärderingen som gjorts angående 
invigningen. Totalt har de fått in 21 svar av 34 faddrar där majoriteten var positiva. De 
nya aktiviteterna har varit uppskattade. Från recentiorerna har de fått in 22 svar av 66 
personer. Överlag var de flesta svar positiva, både angående längd på invigningen och 
aktiviteterna. De har fått bra respons gällande alkoholpolicyn och reccefriden också.  

Punkten läggs till handlingarna.  



10. PR  

a) Lägesrapport 
Josefin berättar att gasquebilderna är publicerade. Balbilderna kommer publiceras inom 
kort. Josefin arbetar vidare med hemsidan.  

Punkten läggs till handlingarna.  

11. Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas den 3 april 2017.    

12. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

13. Mötets avslutande  

Sara förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

Sekreterare Fanny Olsson   Justerare Lina Hedlund  

 
 


