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Innan mötet förklarades öppnat kom två av medlemmarna i projektgruppen för de nya 
stadgarna på besök, Philip och Daniel. De presenterade sitt förslag att ta fram ett helt nytt 
stadgdokument. Den sista december ska de ha fått feedback från medlemmarna. Ett möte 
kommer att hållas med medlemmarna för att sedan presenterta ett slutgiltigt förslag. Detta 
kommer att röstas om på nästkommande föreningskollegium. Vidare presenterade de 
motionen gällande att verksamhetsår och räkenskapsår ska sammanfalla med varandra, vilket 
också kommer tas upp på föreningskollegiet. De presenterade även att de skulle utreda att slå 
samman föreningskollegiet och majkollegiet.  
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande Sara förklarade mötet öppnat.  

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslog Sara till ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Sara till ordförande 

 
 

Sara föreslog Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Fanny till sekreterare 

 
     Sara föreslog Liz till justerare  

Styrelsen beslutade att utse Liz till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen  
Styrelsen godkände kallelsen 



c) Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet (10 minuter) 

a) Lägesrapport 

Sara redogjorde för läget som är bra och berättade att hon, Calle och Victor ska representera 
föreningen på besök hos Samhällsvetarna på Stockholms Universitet som vi förhoppningsvis 
ska inleda ett samarbete med.   

Punkten lades till handlingarna.  

4. Vice ordförande har ordet (5 minuter) 

a) Lägesrapport  

Calle berättade om det senaste mötet med Samsek. Studiebevakaren vill gärna komma och 
prata med utskotten. Vidare utlystes en studentrepresentant för samhällsvetarna i Samsek och 
hörandeförsamlingen gällande rektorsvalet.  

Punkten lades till handlingarna.   

5. Ekonomi (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Victor presenterade det ekonomiska läget som är stabilt. Han lyfte att det finns förslag på att 
ta fram medaljer att dela ut som priser på invigningen. Frågetecken kring fakturan för bussen 
till kryssningen reds ut. En diskussion fördes angående hur Brysselresan ska betalas för.  

Punkten lades till handlingarna.  

6. Näringsliv & Sponsorgruppen (5 minuter) 

a) Lägesrapport  

Liz presenterade samvetarnas Brysselresa vårterminen 2016 där 20 anmälningar hittills 
kommit in. Liz och Malin har varit på ett möte med Uppsala kommun och lantmäteriet. 
Uppsala kommun är intresserade av något slags samarbete, än så länge är det oklart hur det 
ska se ut. Lantmäteriet kommer antagligen inte kunna sponsra föreningens 10-årsjubileum. 
CV-granskning har varit, vilket var lyckat.   

b) Beslut om nytt samarbete med Tyréns 

Liz presenterade Tyréns som företag och vad ett samarbete med dem skulle innebära för 
föreningen. De vill hålla ca en föreläsning per år och även vara med på karriärsdagen. Liz 
presenterade även ett förslag om att hålla en mässa som är inriktad till samplanerare. Slutligen 
visade hon ett förslag till tygpåsen med Tyréns logga och föreningens logga.  

Styrelsen går till beslut.  
Styrelsen godkänner beslutet av Tyréns som ny samarbetspartner.  



Punkten lades till handlingarna. 

7. Utbildningsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Inget är planerat till invigningen i vår. Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på UNT, ska 
vara moderator på debatten. För övrigt går arbetet bra.  

Punkten lades till handlingarna.   

8. Aktivitetsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Aktivitetsutskottet har haft ett utskottsmöte på Norrlands nation. Arbetet med 
projektgrupperna går bra. Höstfesten ska hållas nästa vecka vilket verkar bli lyckat. De flesta 
har betalat för skidresan i januari och den andra betalningen ska snart in. Angående arbetet 
med sångboksgruppen ska Erik komma på nästa styrelsemöte och presentera texter, vilket 
förhållningssätt man har till vilka riktlinjer som ska följas med mera. Sponsring till sångboken 
har inte kommit in. Diskussion angående hur många sångböcker som är rimligt att köpa in. 
Josefin fick ordet och föreslog att man kan göra en intresseanmälan för hur många som vill ha 
sångböcker för att få en idé om hur många som ska beställas. Rebecca lade fram förslag om 
att höja invigningskostnad med ca 30 kr och därmed får recentiorerna en sångbok i sina 
tygpåsar.  

b) Beslut om jubileumsbalen 

Rebecca fick ordet och berättade att kostnaden för att hyra slottet är 17400 kr inklusive 
sponsring på 5000 kr. Arbetet med att få in sponsorer fortsätter. Diskussion fördes om 
föreningen kan lägga ut pengar för lokalen och i så fall vilken summa. Flustret är 
preliminärbokat med en begränsning på 210 personer. Alumner kommer vara inbjudna också 
och andra styrelser och föreningar m. fl. Diskussion om det över huvud taget går att vara på 
slottet. Josefin gav ett förslag på att exempelvis anordna loppis precis efter för att få in pengar 
till kassan. Madeleine poängterade att det inte är fel att inte alltid skänka bort vinsten från 
föreningsevent. Projektgruppen har tagit beslut om att skänka bort vinst för höstfesten, vilket 
Madeleine ifrågasätter eftersom de inte har inblick i föreningens ekonomi och inte heller är 
med i styrelsen. Calle ifrågasätter hur högt kuvertpriset blir om vi inte blir 300 personer.  

Styrelsen skjuter upp beslutet.  

Punkten lades till handlingarna.  

9. PR (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Josefin ska träffa en representant från Dynamicus som ska hjälpa till med hemsidan. Arbetet 
med hemsidan är igång. Affischer och biljetter till mellanstadiefesten är fixade. Affisch till 
“Save the date” för jubileet är klar som ska sättas upp. Josefin har skaffat Gimp som är ett 
redigeringsprogram som liknar Photoshop. Sara har en eventuell fotograf till balen. Lina 
lägger fram förslag om att styrelsen ska presenteras på instagram.     



Punkten lades till handlingarna.  

10. Generaler  

Fadderansökningar har börjat komma in, det kommer bli fyra lag till vårterminen hittills. 
Samvetardagen är preliminärbokad till 31a januari på GH. Invigningsgasquen har börjat 
planeras, vilket går bra.  

Punkten lades till handlingarna.  

11. Nästa möte 

Nästa möte äger rum november kl 17:00 2016.  

12. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

13. Mötets avslutande  

Sara förklarade mötet avslutat.  

 
 
Sekreterare      Justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny Olsson    Liz Holmquist  
 
	


