
Protokoll Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas majkollegium 2018  

Uppsala, 31 april 2018 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Madeleine Engström förklarade mötet öppnat klockan 19:14. 

 

2. Val av mötesfunktionärer  

 

2.1. Ordförande  

 

Caroline Bodin yrkade: 

att välja Caroline Bodin till mötesordförande. 

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Caroline Bodin till mötesordförande. 

 

2.2. Sekreterare  

 

Caroline Bodin yrkade: 

att välja Sophia Phylactou till sekreterare. 

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Sophia Phylactou till sekreterare. 

 

2.3. Justerare tillika rösträknare  

 

Caroline Bodin yrkade: 

att välja Nils Hellrup Nyrén till justerare tillika rösträknare. 

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Nils Hellrup Nyrén till justerare tillika rösträknare. 

 

3. Godkännande av dagordning  

Kollegiet beslutade: 

att godkänna dagordningen.  

 

4. Godkännande av kallelseförfarande  

Mötesordförande Caroline Bodin meddelade att kallelsen gått ut i tid. 

 

Kollegiet beslutade:  

att godkänna kallelseförfarandet.  

 

5. Fastställande av röstlängd samt inkomna fullmakter  

 

Röstlängden fastställs till: 10st. 

 

Kollegiet beslutade: 

att fastställa röstlängden.  

 



6. Verksamhetsberättelsen  

 

Mötesordförande Caroline Bodin yrkade: 

att behandla punkt 11 efter punkt 7 och att godkänna verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 

berättelsen, budgetramen och revisorns berättelse under punkt 9.  

 

Kollegiet beslutade: 

att behandla punkt 11 efter punkt 7 och att godkänna verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 

berättelsen, budgetramen och revisorns berättelse under punkt 9.  

 

Ordförande Madeleine Engström begärde ordet. Madeleine berättade att 

verksamhetsberättelsen har legat ute på hemsidan i tre veckor. Madeleine gick igenom 

verksamhetsberättelsen utskott för utskott. Det har varit ett lyckat år med uppskattade 

evenemang. Styrelsen är nöjd med verksamhetsåret och vill tacka alla medlemmar för året.  

 

7. Ekonomisk berättelse  

 

Skattmästare Rebecca Samuelsson begärde ordet. Rebecca presenterade den ekonomiska 

berättelsen för året. Det har varit en bra blandning mellan nya och gamla event. Utskotten har 

sökt bidrag vilket är bra. Föreningen har gått 24 805 kr plus under verksamhetsåret.   

 

Marcus Haglund fick ordet och frågade efter balansräkningen. Rebecca svarade att det inte 

har tagits fram någon men att det finns cirka 125 000 kr på föreningens konto.  

 

8. Fastställande av budgetram för kommande verksamhetsår  

 

Skattmästare Rebecca Samuelsson begäde ordet. Rebecca presenterade budgetramen för 

kommande verksamhetsår. Utskotten har lika stort utrymme som detta verksamhetsår. Enda 

förändringen är att en del av budgeten överförs från idrottsverksamheten till PR-utskottet.   

 

 

 

9. Revisorns berättelse  

 

Revisor Johannes Kivijärvi var inte närvarande men har skickat in sin berättelse. Johannes 

hade inga större synpunkter utöver att föreningen ska vara noga med fakturor som inkommer 

och att referenser ska stå på fakturor. Rebecca läste upp revisorsberättelsen. Det står 2017 på 

berättelsen men Johannes är medveten om detta och att det egentligen ska stå 2018. 

 

Inga övriga frågor eller kommentarer om någon av ovanstående punkter. 

Kollegiet beslutade: 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

Kollegiet beslutade: 

att godkänna den ekonomiska berättelsen. 

 

Kollegiet beslutade: 

att fastställa budgetramen. 

 



Kollegiet beslutade: 

att godkänna revisorns berättelse. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet  

 

Revisor Johannes Kivijärvi föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret.  

 

Kollegiet beslutar: 

att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. Fastställande av medlemsavgift  

 

Ordförande Madeleine Engström begärde ordet. Styrelsen har inte för avsikt att ändra 

medlemsavgiften och anser att den fortfarande ska vara 100 kr för fem år.  

 

Inga andra förslag. 

 

Kollegiet beslutar: 

att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för fem år.  

 

 

11. Val av valberedning  

 

Valberedningen begärde ordet. Valberedningen presenterade och motiverade sitt förslag till 

valberedningen 2018/2019. 

 

Valberedningen yrkade: 

att välja Joanna Nathanson till ordförande för valberedningen. 

 

Inga övriga kandidater. 

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Joanna Nathanson till ordförande för valberedningen.  

 

Valberedningen yrkade: 

att välja Hanna Doherty och Nils Hellrup Nyrén till valberedning. 

 

Inga övriga kandidater.  

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Hanna Doherty och Nils Hellrup Nyrén till valberedning. 

 

12. Val av revisor(er)  

Valberedningen begärde ordet. Valberedningen presenterade och motiverade sitt förslag till 

revisor 2018/2019.  



 

Valberedningen yrkade: 

att välja Tim Jörnhammar till revisor. 

 

Inga övriga kandidater. 

 

Kollegiet beslutade: 

att välja Tim Jörnhammar till revisor. 

 

13. Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor. 

 

Avgående styrelsen tackade för året och önskade kommande styrelse lycka till.  

 

14. Mötets avslutande 

Mötesordförande Caroline Bodin förklarar mötet avslutat klockan 19:57. 

 

Sekreterare                                                                                        Justerare 

Sophia Phylactou                                                                              Nils Hellrup Nyrén 
 


