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1. Mötets öppnande 
Ordförande Sophia förklarar mötet öppnat. 
 
2. Formalia 
Sophia föreslår Sophia till mötesordförande. 
Styrelsen beslutar att utse Sophia till mötesordförande. 
  
Sophia föreslår Ebba till sekreterare. 



Styrelsen beslutar att utse Ebba till sekreterare. 
  
Sophia föreslår Marcus Haglund till justerare. 
Styrelsen beslutar att utse Marcus Haglund till justerare. 
 
 
3. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2018–2019 

Sophia föreslår Max till sekreterare för verksamhetsåret 2018-2019. 
 
Styrelsen beslutar att utse Max till sekreterare för verksamhetsåret 2018-2019. 
 
4. Ordförande har ordet 
a) Lägesrapport 
 
Sophia berättar om Välkomstmässan på Universitetshuset, fredagen den 31:a augusti, där 
föreningen kommer finnas representerade. Hon berättar vidare om att hon varit på möte med 
Studentbokhandeln. 
 
b) Presentation och röstning om verksamhetsplanen 
 
Ordförande Sophia vill ändra under punkten “PR” och byta ordet “PR-ansvarige” till 
“PR-utskott”. Styrelsen har inga andra synpunkter på den nya verksamhetsplanen. 
 
Styrelsen godkänner verksamhetsplanen med ändringen “PR-ansvarige” till “PR-utskott”. 
 
c) Tröjor 
 
Sophia tar upp frågan om styrelsen ska köpa in tröjor till föreningen. Det läggs fram två 
förslag om att antingen köpa in ett antal tröjor och sälja dessa, eller att först göra en 
intressekoll bland medlemmarna innan beställningen görs. Det diskuteras kring priset och de 
båda alternativen. Det bestäms att styrelsen ska fundera på vad var och en tror är bäst för att 
fortsätta diskussionen under nästa möte. 
 
Frågan tas med till nästa möte. 
 
d) Pins 
 



Sophia berättar att pinsen är slut och därför behövs det beställas mer. Sophia ska ta reda på 
om bilden behöver konverteras. Vice ordförande för aktivitetsutskottet Gustav berättar att han 
kan ta på sig att konvertera bilden om det blir nödvändigt. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
5. Vice ordförande har ordet 
a) Information från sektionerna  
Tobias berättar om senaste mötet med Samsek och att de flesta på plats var kvar sen förra 
verksamhetsåret och skulle bytas ut. Därför handlade detta Samsek-möte om att godkänna 
olika verksamhetsplaner. Vice ordförande ser fram emot nästa möte. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
a) Lägesrapport 
André berättar att alla utskott har ungefär liknande budget. Budgeten för detta verksamhetsår 
liknar den från förra verksamhetsåret. André berättar även att han och ordförande Sophia fick 
ta ett snabbt beslut på plats för avtalet med Smålands nation inför invigningens gasque. På 
grund av tidsramen gick därför frågan ej ut till hela styrelsen. 
En av generalerna Marcus efterfrågar en balansräkning, och André svarar att han lägger upp 
den som finns. Frågan tas upp om huruvida styrelsen ska placera pengarna som i nuläget 
ligger på ett sparkonto med 0% ränta.  
 
Frågan om hur styrelsen ska placera dessa pengar tas med vidare till nästa möte. 
 
b) Presentation och röstning om budget 
 
Styrelsen godkänner budgeten. 
 
7. Näringsliv & Sponsorgruppen 
a) Lägesrapport 
Folke berättar att utskottet för närvarande har störst fokus på sponsoring till invigningens 
påsar som delas ut till de nya medlemmarna. Än så länge har de fått sponsor från 
Kondomkungen, SRR, UL och Lindahls kaffe. 
De ser att det även finns intresse hos Bastard Burgers att i år igen sponsra med 
rabattkuponger. General Marcus påminner utskottet om att få dessa kuponger signerade då 
det glömdes i fjol och ledde till extra arbete.  



Folke berättar att vice ordförande för utskottet, Louise som ej närvarar under mötet, har fått 
med SRR och Samsek till samvetardagen. Ordförande Sophia påminner styrelsen om att alla 
ska vara på plats 30 minuter innan start på Samvetardagen då alla ska presentera sig själva. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
  
8. Utbildningsutskottet 
a) Lägesrapport 
Vice ordförande i utbildningsutskottet Feliks berättar att det som behöver förberedas till 
debatten är så gott som klart, just nu saknas bara representanter från Ungsvenskarna. Ebba 
och Kristoffer kommer hjälpa till med insläppet. Utskottet understryker vikten av att göra 
mycket reklam för detta evenemang och att bjuda in till evenemanget på sociala medier. 
Recentiorer och faddrar kommer vara på plats cirka 20 minuter innan och har reserverade 
platser längst fram.  
Utskottet berättar om att det kommer ske en inspirationsföreläsning om utbytesstudier med 
det preliminära datumet 7 november.  
Ordförande Sophia ställer frågan om examensceremoni och om det kommer vara en både vår 
och vinter eller endast vår. Frågan tas med vidare till nästa möte. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
b) Mentorskap 
Kristoffer, mentor, berättar att de fått in två mentorer inför höstterminen vilket är tillräckligt 
många tillsammans med Kristoffer själv och John. Han har mailat SI-utbildaren om 
mentorsutbildningen men ännu inte fått något svar. Vad gäller Samseks fikabidrag tar 
Samsek beslut om detta den 13 september. Beslutet gäller 1000 kronor under höstterminen 
2018. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
9. Aktivitetsutskottet  
a) Lägesrapport  
Ordförande för aktivitetsutskottet Ebba berättar om planeringen för Destination X och att 
eventet är satt datumen 8 november till 11 november. Biljetterna kommer kosta maximalt 
3000 kronor. Utskottet planerar att berätta om eventet på samvetardagen. Utskottet letar även 
just nu efter en lokal för tentafesten den 24 september. 
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
b) Idrott 



Jonas, en av de idrottsansvariga, berättar att de i nuläget hunnit planera några träffar. 
 
10. Generaler 
a) Lägesrapport 
Generalerna berättar att alla salar inför de olika aktiviteterna är bokade förutom till Capture 
the Flag.  
 
11. PR 
a) Lägesrapport 
Ordförande för utskottet Malin är ej närvarande. 
Sophia berättar att ingen sökt till posten som vice ordförande i PR-utskottet och att styrelsen 
ska gärna prata med medlemmar som kan vara intresserade att söka posten. 
Frågan om Samvetarnas podcast kommer dra igång detta verksamhetsår kommer upp, men 
eftersom Malin ej är på plats för att kunna svara hänvisar Sophia till verksamhetsplanen. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte kommer äga rum den 18 september klockan 16 ak. 
 
13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
14. Mötets avslutande 
Sophia förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare Justerare 

Ebba Sidh Marcus Haglund 


