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1. Mötets öppnande  

Gustav förklarar mötet öppnat.  

 

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

● Gustav föreslår att välja Gustav till mötesordförande. 
 

Styrelsen beslutar att utse Gustav till mötesordförande.  
 

● Gustav föreslår Lovisa till sekreterare. 

Styrelsen beslutar att utse Lovisa till sekreterare.  

● Gustav föreslår att välja Isabelle till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Isabelle till justerare.  

b) Godkännande av kallelsen  

Styrelsen godkänner kallelsen.  

c) Godkännande av dagordning  

Styrelsen godkänner dagordningen.  

 

3. Generaler  

a) Lägesrapport 

Som det nämndes på förra mötet har föreningen fått tillbaka pengar från Smålands för              
varmrätten på invigningsgasquen då den inte var bra. Summan ligger på strax under 2000              
kronor och generalerna har inte beslutat exakt vad de vill använda pengarna till.  

b) Invigningsutvärdering  

Invigningsutvärderingen har gått ut till reccar, faddrar och ölisar. Från reccarnas utvärdering            
har 70% svarat att de ansåg invigningen lagom lång och 88% tyckte att det var lagom många                 
aktiviteter, fulsittningen var den populäraste aktiviteten. Vidare har de fått positiv           
återkoppling på sammanhållningen, reccefriden och avsaknaden av alkokolhets under         
invigningen. Reccarna verkar också vara nöjda med gasquen, varmrätten borträknad. Vissa           
reccar har påpekat att reglerna kring reccefrid och alkoholhets bör förtydligas något. Från             
fadderutvärderingen tycks det som faddrarna är nöjda överlag, vissa har påpekat att det             
möjligen var lite för många reccar per lag. Julia meddelar att fadderansökan inför vårterminen              



är ute, med ett lite förändrat koncept från tidigare terminer. Till våren satsar de på att bilda                 
5-6 lag beroende på hur många faddrar som söker. Vidare har faddrarna haft vissa synpunkter               
på kommunikationen mellan generaler och faddrar som hade kunnat vara tydligare. Vissa            
faddrar har även uttryckt att åtagandet att vara nykterfadder under evenemang känts            
tvingande och tråkigt. Julia påpekar att det är svårt att förändra på denna punkt då det krävs                 
att det finns minst en nykterfadder, men att ansvaret möjligen borde spridas på fler faddrar i                
högre grad. Från ölfaddrarna har responsen varit positiv, med vissa påpekande om att ha fler               
nykterfaddrar. Julia meddelar att generalerna ska försöka ta till sig förslagen till vårens             
invigning till vilken lokaler redan har börjat bokas. Det mesta känns stabilt inför våren och               
den tredje generalen ska inkluderas i arbetet så snabbt som möjligt.  

Isabelle tar upp samvetardagens evenemang på invigningen och att det möjligen ska            
förändras till våren. Ett förslag har varit att kombinera samvetardagen med en form av              
pubrunda med besök på nationerna. Det kommer upp en åsikt som påpekar att det kanske               
hade varit att koppla föreningen till alkohol i alltför hög grad. Benjamin påpekar att              
samvetardagen var bra under invigningen men att man kanske borde boka klassrum att vara i               
inför våren. Claudia påpekar att det kändes som evenemanget passade bäst för de             
utskott/poster i styrelsen som har projektgrupper att värva reccar till. Julia påpekar att höstens              
koncept möjligen gav styrelsen lite för stort utrymme då många reccar är förmodligen inte              
speciellt intresserade av vad styrelsen gör.  

Vidare har Isabelle funderat på att bjuda in studenthälsan till att föreläsa under vårens              
invigning. Kristoffer som ordnade en föreläsning med studenthälsan till invigningen HT18           
meddelar att han kan undersöka hur möjligheterna ser ut att bjuda in dem igen.  

c) Adjungera in tredje general  

Julia har med sig Kristoffer Lundgren Thånell som generalerna tänkt ska passa som             
adjungerad tredje general till vårens invigning. Kristoffer presenterar sig och meddelar att han             
är taggad inför invigningen. Gustav meddelar att föreningen under våren kommer utvärdera            
hur det fungerar med tre generaler och sedan möjligen föra in det i stadgarna till våren. Julia                 
meddelar att det är så pass brådskande att välja en tredje general att det inte har funnits tid att                   
utlysa posten till fler personer.  

Styrelsen går till omröstning.  

Styrelsen beslutar att adjungera Kristoffer Lundgren Thånell som general för vårterminen 
2020.  

 

4. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport  

Gustav meddelar att han inte har något speciellt att meddela. 

b) Professorskampen  



Gustav meddelar att det kommit ett mail från UPS som bjudit in föreningen till att               
tillsammans med flera andra föreningar samla in pengar till Musikhjälpen genom           
evenemanget Professorskampen, som är en frågesport mellan professorer på universitetet.          
Gustav ska gå på ett möte kring detta nästa vecka och meddelar att samtliga i styrelsen är                 
välkomna.  

 

5. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna  

Isabelle meddelar att hon varit på SAMSEK möte tidigare i veckan. Isabelle påminner om              
Föreningsforum dit samtliga kårstyrelser är bjudna den 20/11. Under mötet hade historikernas            
förening visat intresse av att genomföra en brännbollsturnering i samarbete med oss under             
vårterminen. Slutligen informerar Isabelle om att det i vår kommer ske en fadderutbildning             
för föreningens faddrar genom kåren.  

Inget STRUT möte har varit, nästa är 18/11 då Isabelle inte kan medverka. Emma svarar att                
hon möjligen kan gå i Isabelles ställe.  

b) Musikhjälpen  

Isabelle meddelar att UPS och Femsam är intresserade av att samarbeta med föreningen kring              
ytterligare insamling av pengar till Musikhjälpen och att idéer som inte kostar allt för mycket               
är välkomna.  

Slutligen meddler Isabelle att vi bör utlysa posterna till programråden så snart som möjligt på               
föreningens sociala medier.  

 

6. Ekonomi  

a) Lägesrapport  

Kristina meddelar att hon fortfarande inte fått inloggning från Nordea men vidarebefordrar            
information från Maja Blomberg. Styrelsen kan för tillfället inte ta emot fler stora fakturor då               
en stor faktura från skidresan nyligen betalats. Kristina påpekar att det är viktigt att utskotten               
ser till att det finns pengar innan stora fakturor inkommer.  

 

7. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport  

Anastasija meddelar att det förväntas att två representanter från varje förening deltar i             
planeringen av Careerday. Anastasija ska höra av sig till Fanny Gunnarsson då hon tidigare              
uttryckt intresse. Vidare har utskottet fått kontakt med SSR som svarat att de kan tänka sig att                 
hålla i föreläsningarna “Vad gör en samhällsvetare?” och “Vad gör en samhällsplanerare?” i             



början av nästa termin. Utskottet har övervägt att slå ihop föreläsningarna till en för att locka                
fler. Isabelle frågar om föreläsningarna skulle kunna gå att kombinera med att låta alumner              
berätta om sina karrärvägar och Anastasija svarar att de ska kika på den möjligheten. Vidare               
meddelar Anastasija att SSR kan erbjuda styrelseutbildningar, bland annat en workshops om            
Linkedin, CV skrivande och intervjuteknik. Utskottet tycker att utbildningarna låter          
intressanta men skulle gärna se att samtliga föreningsmedlemmar får delta.  

Emma meddelar vidare att alla utom en person som är på utbytestermin betalat för              
föreningströjorna som beställts. Emma berättar att SSR gärna vill att vi marknadsför att de              
söker studentrepresentanter på våra sociala medier. Slutligen undrar utskottet vad tanken med            
samshoppen är och hur vi ska hålla den öppen. Isabelle svarar att vi kan öppna den så snart                  
den är klar och ha den öppen i några veckor i samband med att styrelsen ska beställa                 
styrelsetröjor. Claudia meddelar att shoppen i princip är klar. Gustav påpekar att öppettiden             
borde ligga över den 25e när CSN/lön kommer.  

 

8. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport  

Isabel meddelar att de inte har jättemycket nytt på gång men att de haft ett möte med                 
samhällsplanerarnas studierektor kring huruvida uteslutna medlemmar ska få närvara vid          
examensceremonin. Studierektorn hade svarat att det i princip är upp till styrelsen att besluta              
kring den frågan. Vidare undrar Isabel om SamBand fortfarande existerar då de gärna skulle              
vilja ha musik under ceremonin. Maja L och Gustav som tidigare varit engagerade i              
SamBand meddelar att de inte har så mycket tid samt att de saknar trummis och replokal.                
Maja meddelar dock att hon tycker det verkar som en kul grej och att de kanske kan försöka                  
dra ihop någonting. Gustav påpekar att vi kan skriva på sociala medier att vi söker               
engagerade till bandet.  

b) Mentorskap  

Signe meddelar att utskottet sökt fikabidrag från SAMSEK och att det var ganska få som kom                
på förra träffen då den inföll dagen efter pubrundan men att det har varit bra närvaro annars.  

 

9. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport 

Benjamin meddelar att pubrundan och slabben varit lyckade. Både ÖG och UMV tycks nöjda              
med samarbetet kring slabben dit cirka 200 personer kom. Claudia påpekar att ljudet var              
dåligt under slabben och att vi kanske borde meddela det till ÖG. Vidare meddelar Benjamin               
att anmälan till julgasquen ligger uppe och att betalningen ska vara inne senast 1 december.               
Claudia frågar varför biljettpriset blev så högt och Benjamin svarar att det beror på Snerikes               
och att det kommer vara 02-släpp med inhyrd DJ. Vi kommer tjäna 14 kr/biljett som ska gå                 
till pynt av lokalen. Vidare kommer man kunna köpa biljett till bara släppet, Gustav kommer               



hålla tal under kvällen och personer som tar examen kommer få en blomma. Kommande              
event för utskottet är en kareokekväll som kommer ske den 22 eller 23 november.  

Slutligen meddelar Benjamin att Skidresan är bokad. Det blev 48 platser då SJ är mycket               
dyrare i år. Boendet kommer i år vara i Tegefjäll. Då priset blivit högre kommer utskottet                
subventionera resan med 5000 kronor då de har plats för det i budgeten. Kristina påpekar att                
det är viktigt att vi skriver i anmälan till resan att den är bindande.  

Kristina meddelar till utskottet att hon och Julia gärna håller i ett quiz framöver om den                
möjligheten finns.  

Slutligen undrar Benjamin om föreningen i högre grad borde marknadsföra att man kan bli              
medlem även under terminerna då det är något som andra föreningar gör. Gustav svarar att vi                
möjligen kan stå på Ekonomikum och försöka rekrytera medlemmar någon dag. Slutligen för             
styrelsen en diskussion kring vilket socialt medium som är bäst för att nå ut till nya                
medlemmar.  

b) Idrott  

Sebastian meddelar att de haft lite tekniska problem med fakturorna och att nästa evenemang              
inte är bokat än, men att de kommer ha ett volleybollevenemang näst på tur efter det.  

10. PR  

a) Lägesrapport  

Claudia meddelar att adobe-paketet blivit dyrare så de kommer behöva se över sin budget,              
men att Jakob möjligen har en lösning på problemet. Vidare undrar Claudia om det finns               
någon frivillig i styrelsen som kan ställa upp på att vara modell för tröjan till samshoppen.                
Gustav och Isabel meddelar att de kan ställa upp. Slutligen meddelar Claudia att det är bra                
om utskotten bifogar evenemangsbeskrivningar när de vill att PR lägger upp evenemang så             
går det snabbare att publicera eventen.  

 

11. Miljöansvariga  

a) Lägesrapport  

Lovisa meddelar att miljöansvariga funderat kring möjligheterna och intresset för att           
klimatkompensera Pragresan. Kristina meddelar att det kan vara bra att vänta till nästa             
budgetår för att se om det finns pengar kvar i budgeten för det. Benjamin påpekar att                
klimatkompensering kanske inte är det bästa alternativet och att pengar/tid istället skulle            
kunna läggas på någonting annat föreningen kan göra för miljön och att enligt             
Prag-utvärderingen var det ingen som följde med på resan som ifrågasatte valet att flyga.              
Lovisa påpekar att miljöansvariga gärna skulle se ett flygförbud under föreningens           
evenemang. Kristina påpekar att ett eventuellt flygförbud är något som föreningens           
medlemmar borde få inflytande över och att styrelsen ensamma inte bör besluta om det.  

 



12. Nästa möte  

3 december klockan 17.  

13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

14. Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

    Lovisa Snickars Isabelle Norén 

    Sekreterare Justerare 


