
Dagordning 
 
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte  
 

Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 15 januari 2017 Plats: Uppsala studentkår Tid: 10:00 

 
Närvarande:     Frånvarande 
Sara Elingfors 
Hanna Lundström 
Julia Färdvall 
Julia Hässel 
Olivia Lindqvist  
Lina Hedlund 
Liz Holmquist 
Madeleine Engström 
Calle Håkansson 
Fanny Olsson 
Adam Åhlin 
Josefin Hasselqvist Haglund 
Ellen Ragnarsson 
Victor Fornander 
Rebecca Samuelsson 
Malin Dahl  
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande Sara förklarade mötet öppnat.  

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslår Sara till ordförande 
Styrelsen beslutar att utse Sara till ordförande 
 
Sara föreslår Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutar att utse Fanny till sekreterare 

 
      Sara föreslår Hanna till justerare  

Styrelsen beslutar att utse Hanna till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen godkänner kallelsen. 
 
c) Godkännande av dagordningen 
 



Liz föreslår att lägga till punkt om beslut av pris på påsarna under Näringsliv-och 
sponsorgruppen. 
Styrelsen beslutar att lägga till punkten och godkänner dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet 
  
a) Lägesrapport 
Sara redovisar för ett möte hon varit på tillsammans med flera föreningar, bland andra 
Dynamicus och Systemvetarna. På mötet diskuterades bland annat prissättningen i cafét 
Humlan på Ekonomikum där Systemvetarna tog på sig att försöka omförhandla priserna. 
Vidare berättar Sara att det kommer hållas en träff den 26 februari 2017 för representanter 
från utskotten i de olika föreningarna. Detta planeras vara en heldag på Engelska Parken. 
Förarbetet inför kollegiet går bra. Samtliga förslag till ändringar i stadgarna kommer att röstas 
om under kollegiet. 
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
4. Vice ordförande har ordet  
 
a) Information från sektionerna  
Calle uppdaterar om att Samsek har planerat att hålla en träff för samtliga föreningar. För 
övrigt är läget under kontroll.  
 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
5. Ekonomi 
 
a) Lägesrapport 
Victor informerar om att han har gjort en utvärdering av föreningens nuvarande ekonomiska 
ställning. Ekonomin i föreningen är bra och de senaste eventen har gått plus. Två tusen kronor 
ska skänkas till BRIS efter mellanstadiefesten. Föreningen har ej fått in bidraget från ST än, 
på fyra tusen kronor. Victor tar på sig att kontrollera detta med dem. Föreningen ska få bidrag 
på ca femton tusen kronor från kulturgeografen. Det finns även flera utgifter, tex 
jubileumsbalen och sångboken. Radiofakturan är nedförhandlad till 3500 kr. Liz får ordet och 
frågar varför nyhetsbrevet kostar 1500 kr. Josefin får ordet och svarar att hon ska undersöka 
detta och jämföra alternativ.  
 
Punkten läggs till handlingarna  
 
6. Näringsliv-och sponsorgruppen  
a) Lägesrapport 
Malin informerar om det ekonomiska läget. Utskottet ska fakturera för nästkommande år 
redan i januari. Påsarna är klara och finns på Ekonomikum. Förberedelserna för Bryssel-resan 
går bra. SSR har erbjudit styrelseutbildning under vårterminen. Sara får ordet och frågar om 
hur det går med uppstart av alumnverksamheten. Liz får ordet och ger ett förslag på att 
föreningen ska utveckla en app där alumner kan ha en profil, nätverka och bilda event osv. 
Liz föreslår även att det ska hållas en alumnträff per termin.  
 
b) Beslut om pris för påsarna 
Priset för påsarna diskuteras. 



 
Styrelsen går till beslut.  
Priset beslutas till 48 kr/påse.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
7. Utbildningsutskottet  
a) Lägesrapport  
Lina informerar om det senaste utskottsmöte där önskemål om retorikföreläsning kom in. 
Detta ska Lina undersöka vidare, men planen är att det ska genomföras. För övrigt är läget 
under kontroll. 
 
b) Mentorskap  
Hanna berättar att de sökt bidrag för nästa termin. Vidare informerar hon om att mentorer för 
alla kurser är tillsatta samt att det kommer att hållas mentorskap i Nek A.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
8. Aktivitetsutskottet  
a) Lägesrapport  
Julia H berättar om julavslutningen som blev lyckad. Arbetet med sångboken är utmanande 
men det går framåt. Julia F informerar om att den hårda pärmen till sångboken är den absolut 
största utgiften och ifrågasätter om vi ska besluta om en mjuk pärm för att skära ner på 
kostnaderna. Styrelsen beslutar om att sångboken ska ha en hård pärm. Förhandlingen med 
tryckeriet fortsätter. Det kommer hållas ett möte med projektgruppen, som behöver bli mer 
engagerade där även Josefin och Victor erbjuder sig att medverka. Förberedelserna för 
skidresan är så gott som klara och allt är under kontroll. Arbetet med jubileumsbalen går bra. 
Priset kommer att vara 790 kr/person, intresset från medlemmarna verkar vara stort.  
 
b) Idrott  
Adam har undersökt möjligheten till att föreningen ska kunna få bidrag. Bidrag kan ej erhållas 
för HT16 men däremot för VT17 om samtliga idrottsdeltagare registreras och är under 25 år. 
Sara får ordet och berättar om bland annat Dynamicus som också har idrottsutskott och 
föreslår att utöka samarbetet.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
9. Generaler  
a) Lägesrapport  
Ellen informerar om läget inför invigningen som startar 15/1 2017. Det har varit lite 
problematiskt med Värmlands nation men det är under kontroll. Två nya nationer, ÖG och 
Stockholms nation kommer att vara med denna invigning. Schemat är upplagt där det finns en 
ny aktivitet - Tour de Uppsala. Styrelsen kommer att närvara och presentera sig första dagen 
på invigningen. 
  
Punkten läggs till handlingarna.  
 
10. PR  
a) Lägesrapport 



Josefin informerar om att broschyrerna till invigningen som är klara. Presentationer för 
fadderlagen kommer publiceras inom kort. Bilderna från julgasquen har kommit. Nya 
hemsidan är halvklar. Nuvarande webbhotellet går ut den 17 februari och innan dess ska 
hemsidan vara klar. Vid tillsättningen av den nya styrelsen kommer en ny presentation på 
Instagram, där utskotten ska presentera sig.  
 
Rebecca får ordet och föreslår att istället för att bara trycka upp invigningsbroschyrer, också 
ha ett informationsblad i tygpåsarna första dagen. Övriga styrelsen är positiva till detta.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
11. Nästa möte  
Nästa möte kommer att hållas den 30e januari kl 17 på Ekonomikum.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
12. Övriga frågor  
Inga övriga frågor  
 
13. Mötets avslutande 
Sara förklarar mötet avslutat.   
 

Sekreterare     Justerare 
Fanny Olsson   Hanna Lundström   
 
	


