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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 Kristina Bokström till justerare 

b) Godkännande av kallelsen  
Styrelsen beslutar att 

godkänna kallelsen 
c) Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att 

godkänna dagordningen 
 
3. Ordförande har ordet  

a) Bonsai Campus 
Lite krångel under insparken men funkar för det mesta bra.  
Moa undrar hur man får tag på namnen på alla nya medlemmar, det får generalerna skicka 
efter att inge fler kommer gå med i invigningen. 



b) Förenings- och majkollegium 
Nomineringar ska upp tre veckor innan kollegium, och innan dess måste folk ha ansökt och 
intervjuats. Förslag: Föreningskollegiet 10 eller 11 april.  

Styrelsen beslutar att 
Föreningskollegiet ska äga rum söndag 11 april.  
Malin föreslår dessutom att vi ska lägga en proposition att revisor och valberedning ska ske 
redan på majkollegiet. Det låter som en bra idé. 

c) Mingel med styrelsen? 
Tidigare har styrelsen haft en trevlig frukost på Norrlands, rösta om tema för pubrunda etc. 
Går inte nu, men vad ska vi göra istället för att få medlemmar att söka styrelseposter. 
Utomhus? Kallt i februari. Trötta på zoom?  
Matilda föreslår: social mediekampanj. Info om posterna etc. 
Josefine föreslår Instagramlive? T.ex. att några få som kan umgås med varann får ha live och 
svara på frågor. Om frågor är specifika om en post och för svår så kan man kalla in en person 
som kan svara i liven från sin egen mobil! 
Vi som är faddrar etc får försöka rekrytera nya medlemmar och uppmuntra dem att söka. 

d) Styrelsehäng? 
Grilla korv? Åka pulka? Vore kul att ses, hur lösa utan att bryta mot pandemilagen? Kanske 
om vi delar upp oss på flera dagar? Nån gång efter insparken. Vi får prata mer om det sen. 
 
4. Aktivitetsutskottet 

a) Lägesrapport 
Quizzet blir digitalt och enskilt, inte lag.  
Vårbalen ska preliminärbokas men utan risk för kostnad etc ifall det ställs in. 
Funderar på att göra mer kul på Instagram snart. 

b) Aktivitet med näringsliv 
Vill ha ett samarbete med ett Among Us-event, kanske för att promota samshoppen?  
 
5. Näringslivsutskottet 

a) Samshop 
Den är igång! Det är bara att köpa på i Bonsai. 

b) Karriärskvällen 
SSR kommer prata lite lön och arbetsmarknad, Studievägledarna ska prata om ’strategiska 
kontakter’ och två alumner som kommer berätta om sina jobb. Eventet är för alla samvetare. 
 
6. Vice ordförande  
Har inte så mycket att säga. Samvetardagen så gott som färdigplanerat. 
Inte hänt så mycket. 
 
7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport 
Studietekniksföreläsningen gick bra. Annars är det inte så mycket som händer, brukar inte 
vara så mycket uppslutning på online-event. 
Säg åt alla ni känner som läser statistik att gå med i mentorskapsgruppen!  
 
8. Ekonomi  
Viktigt att Swishnumret inte cirkulerar eftersom man inte ska använda det mer än när det 
krisar. Helst ska det då användas banköverföring den gammeldags vägen. 
Bonsai vill gärna få höra idéer på förbättringar av deras app, hör av er till dem. 
 



9. Idrott  
Hoppas på en fotbollsturnering framåt sommaren. 
 
10. Generaler  

a) Lägesrapport  
Det rullar på!  
De kommer ha en live på fredag, kom gärna på den. 
Reccarna är taggade och tacksamma att något händer. 
William undrar hur universitetet tänker på att insparksdeltagare rör sig på Eko etc. Inte så 
snyggt ur PR-perspektiv. Kanske bör vi uppmuntra reccarna att hålla sig utomhus etc när de 
gör utmaningarna. Det är dock eget ansvar som råder.  
Faddrars presentationer, särskilt på instagram, var väldigt alkoholfixerade. Det borde nog inte 
uppmuntras till nästa inspark. Tyvärr hade vi ingen fadderkickoff där man kunde gått igenom 
sådana regler. Dessutom hamnade fokus inte på att vara mot alkoholhets eftersom vi ändå inte 
ses i situationer då man dricker alkohol. Se till att vi tar med det till den eventuella fysiska 
insparken och nästa termin. 
 
11. PR  

a) Lägesrapport  
Många konton på typ Instagram som bär vårat namn och logga. Till exempel öliskonton och 
andra inofficiella samvetarkonton. De är inte direkt under oss, men de kommer upp när man 
söker på oss, vilket är ett problem. Dessutom så exkluderas de medlemmar som är nyare 
eftersom de inte känner dem som driver dessa konton. Flera av kontona har inget lösenord, så 
det går inte att ändra på. Vi kan dock inte riktigt styra över dem. Kanske be dem ta bort vår 
logga? Malin hör av sig till vissa av dem som använder vårt namn etc. 
Moa och Kristina och kanske några fler har inte haft takeover på Instagram än heller. 
Hjälp till att sprida samshoppen!!  
 
12. Nästa möte  
11 februari klockan 17:15. 
 
13. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
Moa Wahlborg 
 
Justerat: Kristina Bokström 


