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1. Mötets öppnande  

 

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 Norén till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Isabelle Norén till justerare.  

b) Godkännande av kallelsen  

Styrelsen godkänner kallelsen. 

c) Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport 

Gustav har varit på möte med representanter från UPAD och Pax et Bellum angående att 
studieplatserna på Gamla Torget 3 kan komma att försvinna då institutionen för fred- och 
konfliktstudier behöver spara pengar.  

b) Föreningskollegium 

Gustav har bokat föreningskollegiet till den 4 april.  
 

4. Vice ordförande har ordet 

a) Information från sektionerna  



 

Isabelle har varit på SAMSEK möte där det meddelats att en ny kårförening kommer bli del 
av SAMSEK. Detta kommer påverka föreningen genom att vårt mötesbidrag sänks från 350 
till 320 kronor, då det är fler föreningar som ska dela på samma summa pengar. Vidare 
Isabelle deltagit i en workshop om akademiskt skrivande hos SAMSEK och föreslår att vi 
som förening bör erbjuda något likande till våra medlemmar, möjligen via Språkverkstaden.  

Vidare diskuterades reccefrid på mötet då det uppkommit problem kring brytande av denna 
under andra föreningars invigningar. Generalerna meddelar att de upplever en förbättring av 
hållandet av reccefriden sedan faddrar börjat skriva under ett kontrakt kring att inte bryta den. 
I kontraktet finns en åtgärdsplan i fyra steg om reccefriden bryts. Generalerna vill även 
rekommendera mottagningsutbildningen som universitetet ordnar i samverkan med 
Universitetskyrkan och Studenthälsan.  

Inget STRUT-möte hade varit sedan senaste mötet.  

b) Enkät 

Isabelle framför att hon i sin studiebevakande uppgift vill genomföra en enkät för föreningens 
medlemar. Tanken är att enkäten är delad i två med en del inriktad på medlemmarnas 
studiesituation, och en mer studiesocial del för att undersöka medlemmarnas mående. 
Benjamin påpekar att det kan vara en bra idé att locka med något pris eller liknande för att få 
så många som möjligt att svara på enkäten. Gustav undrar huruvida det finns någon deadline 
när enkäten ska vara klar och skickas ut och Isabelle svarar att målet att den ska vara klar 
under denna termin, med sikte på april.  

c) Samsek-utbildning 

Isabelle undrar om det finns ett intresse hos övriga styrelsemedlemmar att gå någon att de 
utbildningar som som SAMSEK erbjuder. Flera i styrelsen uttrycker ett intresse för den 
erbjudna utbildningen kring krishantering och en omröstning om passande datum ska läggas 
upp i styrelsechatten.  

d) STRUT-representation 

Isabelle tar upp att det just nu ligger på vice-ordförande att representera föreningen på 
STRUT-mötena, men att det mest passande vore att en styrelsemedlem som läser ekonomi 
borde vara representant i framtiden då majoriteten av det som avhandlas på mötena är 
relevant för ekonomistudenter. Gustav och Isabelle har därför diskuterat att stryka det ur 
vice-ordförandes uppgifter och instället ge ordförande ansvar för att hitta en lämplig 
representant i styrelsen. Malin, som planerar att söka till styrelsen kommande verksamhetsår, 
meddelar att hon är intresserad av uppdraget.  
 

 



 

5. Ekonomi 

a) Lägesrapport 
 
Kristina meddelar att hon nu har fått tillgång till alla konton från Nordea och sitter med 
bokföringen. Kristina påpekar vidare att de som skickar fakturor som ska betalas inom kort 
tid, ska meddela detta till Kristina via sms så att hon inte missar förfallodatum.  
 
Slutligen nämner Kristina det planerade Cykelhjälmsevenemanget och att hon kan komma 
med ett förslag på datum till nästa möte. Benjamin påpekar att aktivitetsutskottet planerar en 
cykelrunda, med ett relativt spikat datum, som skulle kunna kombineras med 
Cykelhjälmsevenemanget.  

 

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport 

Anastasija meddelar att lunchföreläsningen Vad gör en samhällsvetare/planerare?, kommer 
genomföras den 9 mars och att vi ska uppmana folk till att trycka i “kommer” på 
evenemanget så utskottet vet hur mycket mat som ska beställas.  
 
Emma meddelar att det går lite trögt med Samshoppen och att vi borde försöka marknadsföra 
den lite mer på sociala medier. Vidare meddelar Emma att de har fått ett prisförslag för att 
trycka upp nya sångböcker från tryckeriet som tryckte dem förra gången. Priset verkar bli det 
samma som senast och det tar 4-6 veckor att få dem tryckta.  
 
Slutligen meddelar Anastasija att det hade varit bra om styrelsen kan skicka några 
representanter till Career Day som är den 15 april, 13:00-16:00.  

 

7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport  

Isabel meddelar att föreläsningen om studieteknik som genomfördes under invigningen var 
uppskattad. Vidare meddelar Isabel att föreläsningen med Lowette Jallow i samarbete med 
FemSam är spikad till den 20 april. Isabel frågar om några från styrelsen kan komma och 
representera och hjälpa till innan föreläsningen och Gustav, Isabelle, Maja, och Emma 
meddelar intresse.  



 

Slutligen meddelar Emma att utskottet pratat med FemSam om att skapa ett samarbetsavtal 
kring ansvarsfördelning, ekonomi etc. Benjamin meddelar att han kan maila samarbetsavtal 
som vi har med två andra föreningar.  

b) Mentorskap 

Signe meddelar att de har varit på utbildning med mentorerna och att de har mentorsträffar 
kontinuerligt. Vidare har utskottet fått avslag från sin ansökan om bidrag till fika. Isabelle 
meddelar att det är bättre om de söker bidrag flera gånger i mindre summor än en större 
summa på en gång.  

  
 
8. Aktivitetsutskottet 
 
a) Lägesrapport  

Maja meddelar att datumet för stora pubrundan är satt till 12 mars. Vidare pågår planeringen 
av en vårklubb tillsammans med sex andra föreningar som kommer ske den 2 april. Utskottet 
meddelar att 17 april är preliminärt datum för en kareokekväll på Göteborgs. Till Valborg 
kommer utskottet prata ihop sig med Näringsliv angående sponsorer till SammanHang. Det 
finns planer på en cykelmiddag, och Vårbalen kommer ske den 29 maj på Gästrike Hälsinge. 
Utskottet har också planer tillsammans med idrottsutskottet på en fotbollsturnering.  

Benjamin meddelar att det var många som skrev upp sig för att vara med i projektgrupper 
under Samvetardagen. Slutligen meddelar Benjamin att det var totalt 15 medlemmar som 
blivit medlemmar i Hedvig genom samarbetet kring gasquen och att de gått 1500 kr plus 
genom detta, vilket förmodligen kommer budgeteras till nästa invigning. Hedvig verkar ha 
varit nöjda med samarbetet. 

b) Idrott 

Utskottet meddelar att de har pratat med UPS som verkar taggade på en gemensam 
fotbollsturnering framöver och att de ordinarie idrottsevenmangen drar igång nu efter 
invigningen. Vidare meddelar utskottet att de kommer starta upp ett innebandylag som 
kommer ses och träna cirka en gång i veckan. En fråga kring möjligheten att även starta upp 
ett fotbollslag och en dansgrupp kommer upp och Maja påpekar att det kanske skulle kunna 
konkurrera med de ordinarie idrottsträningarna. Gustav svarar att han inte tror att det skulle 
komma att konkurrera.  

 

9. PR  

a) Lägesrapport 



 

Fanny meddelar att quizet på söndag är inställt då den nya pubvärden på V-Dala inte hunnit 
starta upp allt än. Vidare meddelar Fanny att det saknas profilbilder och beskrivningar till 
vissa i styrelsen och att det borde ordnas så snart som möjligt.  
 
Kristoffer tar upp frågan huruvida det fortsatt ska vara två vice- ordföranden i utskottet. 
Gustav svarar att vi i så fall bör skriva in det i stadgarna. Benjamin påpekar att 
aktivitetsutskottet gått i samma funderingar och att det skulle vara bra att se över 
arbetsbelastningen i samtliga utskott. Gustav påpekar att vi istället för att göra styrelsen större 
skulle kunna adjungera in fler poster, då vi redan är en stor styrelse. Benjamin tar upp att 
UMV har ett system med många suppleanter som hjälper utskotten. Maja håller med om att 
det kan vara en bättre idé än att som nu använda sig av projektgrupper då dessa innebär 
mycket logistik för utskottet. Styrelsen kommer fram till att samtliga utskott bör fundera 
kring frågan och försöka komma fram till en mer hållbar lösning än att adjungera in poster 
kortsiktigt.  
 

10. Generaler  

a) Lägesrapport 

Generalerna meddelar att invigningen nu är över och att utvärderingar ska skickas ut snart. 
Mottagningsutbildningen som generalerna gått har varit väldigt bra och den bör 
rekommenderas för kommande generaler att gå på.  

Vidare meddelar generalerna att en hel del gick fel på gasquen på ÖG och att de ska ha ett 
möte med dem. Bland annat var det problem med maten och alkoholen, städningen var 
långsam och snapsbiljetterna tog slut.  

Slutligen meddelar generalerna att invingingen över lag har gått bra och att det har varit 
väldigt lite problem generellt. Valet att inte annonsera vilket lag som vunnit tävlingar har 
känts som ett bra val och även det nya sättet att rekrytera faddrar var bra. Julia meddelar att 
invigningen tycks ha gått med plus, vilket väger upp hösten då vi gick back. 

 

11. Miljöansvariga  

a) Lägesrapport  

Lovisa meddelar att miljöansvariga, aktivitetsutskottet och utbildningsutskottet ska ha ett 
möte angående miljöveckan och att planeringen kring den rullar på. Anna Ljungström är 
bokad som föreläsare den 18 mars. Vidare tar Lovisa upp att kött var ett alternativ på gasquen 
och Malin svarar att det främst var på grund utav klagomålen som uppkom under 
höstterminens gasque.  



 

 
12. Nästa möte 

11 mars klockan 16:30.  

13. Övriga frågor 

Emma frågar hur arbetet med den nya sångboken går och Julia svarar att jämlikhetsansvarliga 
ska gå igenom sångboken och förmodligen ta bort och lägga till sånger. Både Malin och 
Gustav visar intresse för att vara med i arbetet med boken.  

Kristoffer påpekar att styrelsen kan läsa igenom hans proposition kring utökad rösträtt som 
laddats upp i Facebookgruppen.  

14. Mötets avslutande  

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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