
Protokoll Styrelsemöte  
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 4 april 2017 Plats: Ekonomikum, H432 Tid: 18:00 

 

Närvarande      Frånvarande 

Sara Elingfors     Calle Håkansson 
Fanny Olsson     Ellen Ragnarsson    
Hanna Lundström    Rebecca Samuelsson 
Malin Dahl     Oliva Lindqvist  
Liz Holmquist 
Victor Fornander 
Josefin Hasselquist Haglund 
Julia Färdvall  
Julia Hässel 
Lina Hedlund 
Madeleine Engström  

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Sara Elingfors förklarar mötet öppnat.  

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 Julia H till justerare  

Styrelsen beslutar att utse Julia H till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen 

Styrelsen godkänner kallelsen 

c) Godkännande av dagordning 



Styrelsen godkänner dagordningen 

3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport 

Sara informerar om det kommande föreningskollegiet. Mötesordförande kommer vara 
Joel Martinsson som är ordförande för fred-och konfliktsföreningen. Sara presenterar 
processen för hur personvalen till nästa styrelse ska ske, där både utfrågning av 
kandidaterna och pläderingar kommer förekomma. Fyra timmar är avsatta för kollegiet. 
Styrelsen har inte rösträtt på kollegiet. På kvällen kommer det vara en föreningssexa.  

b) Information om, samt beslut om representanter till föreningsträff 

En person per post ska representera föreningen, en diskussion angående detta hålls. 
Ämnet ska fortsätta diskuteras med de nya styrelsemedlemmarna. Den sittande styrelsen 
och den nya styrelsen kommer förmodligen att bidra med en person var per utskott.  

c) Beslut om datum till majkollegiet. Sara föreslår den 31 maj.  

Styrelsen beslutar att sätta datumet 31 maj.  

Punkten läggs till handlingarna.  

4. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna 
Calle är frånvarande, varpå Sara presenterar denna punkt.  

Calle har varit på ett Samsek-möte samt ett SSO-möte. På mötet med Samsek 
diskuterades bland annat kårens framtid. Kåren arbetar för nuvarande med rektorsvalet, 
då det ska väljas en ny rektor till Uppsala Universitet. Det kommer vara utfrågningar med 
kandidaterna. På SSO-mötet presenterades en enkät som har tagits fram för att undersöka 
arbetsmiljö för studenter på Engelska Parken och Gamla torget. Vidare berättar Sara att 
inget STRUT-möte har hållits men att det kommer hållas ett under vårterminen.  

Punkten läggs till handlingarna.   

5. Ekonomi  

a) Lägesrapport 

Victor presenterar läget för föreningens ekonomi som är stabilt. Victor har mailat 
revisorn om alternativt sätt att bokföra. Vidare information om detta kommer.  

Punkten läggs till handlingarna.  

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  



a) Lägesrapport 

Liz och Malin informerar om Career Day som kommer att hållas, där ett tjugotal 
utställande arbetsgivare kommer vara representerade. Det går också bra med planeringen 
inför Planerardagen. Fem företag kommer vara på plats och projektgruppens arbete går 
bra. Till Sam-campen har föreningen fått sponsring från Arla och rabattkuponger till Max 
Hamburgare. Liz och Malin har haft kontakt med Lindvalls som kan tänka sig att 
punktsponsra vissa evenemang. Alumnikväll kommer att anordas den 16 maj på 
Ekonomikum. För övrigt planerar de för ett studiebesök till Uppsala Nya Tidning som 
kommer genomföras i april. Slutligen har föreningen ett nytt samarbete med café Mimmi 
som sponsrar med fika. 

Punkten läggs till handlingarna.  

7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport 

Madeleine och Lina berättar om debatten som var väldigt lyckad. En retorikföreläsning 
kommer att hållas inom kort. Utskottet planerar inför en ”På spåret-kväll” på Göteborgs 
nation för föreningens medlemmar.  

c) Diskussion om medlemskort 

Madeleine föreslår att införa medlemskort för alla medlemmar. Detta ska gälla hela 
studietiden och kunna komma till användning tex för att få företräde vid debatter. Lina 
och Madeleine ska undersöka detta vidare och eftersända en offert.   

b) Mentorskap 

Hanna berättar att arbetet med mentorsskapet går bra och att uppföljning på fikabidraget 
ska skrivas.  

Punkten läggs till handlingarna.  

8. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport 

Julia och Julia arbetar med vårfesten och examensgasquen. Vårfesten kommer hållas på 
Norrlands nation och biljetterna kommer kosta ca 70 kr. DJ och fotograf är fixade. Tema 
ska väljas på nästa utskottsmöte. Beerpong-turnering är planerad att anordas innan festen 
på Norrlands nation. Samvetarloppet kommer att genomföras trots att Dynamicus har 
dragit sig ur, vilket gör att föreningen behöver stå för samtliga kostnader.  

b) Idrott 
Adam informerar om att det kommer vara en tipsrunda i anslutning till loppet. Därtill ska 
föreningen anordna en fotbollsturnering den 13e maj. Vidare berättar Adam att minst 75 



procent av föreningen ska vara idrottsutövare för att få bidrag för idrottsträningarna, 
vilket inte överensstämmer med föreningen.  

c) Beslut om beachflagga 
Julia och Julia lägger fram ett förslag av inköp av en beachflagga med föreningens logga. 
Diskussion hålls angående priser, utseende osv. Josefin ska hjälpa till med designen. 

Beslut om 2500 kr till flaggan 
Styrelsen beslutar om att flaggan får kosta 2500 kr.  

Punkten läggs till handlingarna.    

9. Generaler  

a) Lägesrapport 

10. PR  

a) Lägesrapport 

Josefin berättar om läget som är stabilt. Affischer till samvetarloppet och 
fotbollsturneringen kan göras. För medlemmarna underlättar det att få en överblick vad 
som händer i föreningen på hemsidan, alla ska uppdatera sina aktiviteter i kalendern.   

Punkten läggs till handlingarna.  

11. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 24 april kl 17:00 på Ekonomikum. Även de nyvalda 
kommer att bli inbjudna.   

Punkten läggs till handlingarna.  

12. Övriga frågor  

a) Ny ”examenspresent” 
Eftersom många redan köpt pins behöver vi en ny examenspresent. Malin föreslår en 
samvetarpenna och Hanna föreslår ett diplom. Inget beslut om detta tas.  

Inga ytterligare frågor. 

Punkten läggs till handlingarna. 

13. Mötets avslutande  

Sara förklarar mötet avslutat.  
 
 
 



 
Sekreterare        Justerare  
Fanny Olsson       Julia Hässel   


