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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 Kristoffer till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Kristoffer till justerare.  

 
b) Godkännande av kallelsen  
 
Styrelsen godkänner kallelsen.  
 
c) Godkännande av dagordning  
 
Styrelsen godkänner dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet  
 
a) Lägesrapport  
 
Gustav meddelar att han, tillsammans med representanter från UPaD och Pax et Bellum 
lämnat en skriftlig protest till universitetet angående nedstängningen av studieplatser på 
Gamla Torget 3. Förhoppningen från föreningarnas sida är att bli kompenserade med fler 
studieplatser på annat håll.  
 
4. Vice ordförande har ordet  
 
a) Information från sektionerna  
 
Isabelle meddelar att inget SamSek möte har varit sedan förra styrelsemötet. Vidare undrar 
Isabelle vilka datum som kan vara aktuella för att gå på krishanteringsutbildningen som 
SamSek erbjuder. Styrelsen kommer fram till att 27 mars eller 1 april skulle vara passande 
och Isabelle ska återkomma när hon fått bekräftelse kring datum från SamSek.  



Isabelle meddelar att hon inte kunde närvara på senaste STRUT-mötet men att Malin gick i 
hennes ställe. Malin är dock inte närvarande vid mötet. Vidare meddelar Isabelle att hon haft 
en dialog med ordförande i STRUT angående att en ekonomistuderande från styrelsen bör 
vara representant i STRUT, med positiv respons från ordförandens sida.  
 
Slutligen berättar Isabelle om mötet som hon och Emma P haft angående den planerade 
enkäten kring studiesituation och mående hos föreningens medlemmar. Isabelle meddelar att 
de återkommer med mer information kring enkäten när de har ett renskrivet resultat.  
 
b) Hälsa/trygghetsombud 
 
Under mötet med Emma P diskuterades huruvida föreningen skulle kunna förbättra relationen 
med och mellan sina medlemmar genom att utse en specifik person som skulle agera som 
föreningens trygghetsombud. Vidare diskuterades idén att genomföra fler alkoholfria 
evenemang för medlemmarna, utöver föreläsningar och idrottsträningar. Exempelvis fika 
eller filmkväll. Emma P berättar att syftet skulle vara att skapa ett större fokus på relationer 
och mående i föreningen och göra det tydligt vart medlemmarna kan vända sig med 
tankar/frågor relaterade till hälsa och mående.  
 
5. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Kristina meddelar att hon just nu sitter med bokföringen och påminner om att det är viktigt att 
man skriver i swish-betalningar vad de gäller för att underlätta hennes arbete.  
 
b) Cykelevenemang 
 
Det planerade cykelevenemanget kommer genomföras i maj tillsammans med 
aktivitetsutskottet. Evenemanget kommer delas upp på två olika dagar. Medlemmarna 
kommer få möjlighet att anmäla sig i lag om två personer, till en kostnad av 150 kr/person. I 
kostnaden ingår en cykelhjälm, plats på cykelmiddagen, gemensam förfest innan 
nationsutgång och chans att vinna en biljett till vårbalen. Första dagen kommer bestå av att 
lagen med hjälp av karta tar sig genom en runda på cykel och utför uppdrag längs vägen. 
Andra dagen är cykelmiddagen där lagen cyklar mellan olika stationer där det kommer bjudas 
på middag. I och med samarbetet med NTF under evenemanget kommer föreningen få en 
större summa pengar och Kristina och aktivitetsutskottet undar om övriga styrelsemedlemmar 
har åsikter kring vad pengarna ska gå till. Benjamin meddelar att aktivitetsutskottet gärna ser 
att i alla fall en del av pengarna går till vårbalen för att få ner biljettpriset och satsa på 
dekorationer, underhållning eller liknande. De flesta i styrelsen ställer sig positiva till det 
förslaget.  
 



6. Näringsliv & Sponsorgruppen  
 
a) Lägesrapport  
 
Emma meddelar att lunchföreläsningen tillsammans med SSR hölls i måndags och att det 
gick bra över lag, samt att ca 80 personer dök upp.  
 
Vidare meddelar Emma att Samshoppen stänger idag och att resultatet kring försäljningen 
varit lägre än förväntat. Claudia påpekar att pop-up butiken som ordnades i Enequistrummet 
verkade vara populär och att det kan vara en idé att ordna en sådan igen.  
 
b) Career Day  
 
Anastasija meddelar att det finns en risk att Career Day behöver ställas in då universitetet 
meddelat att alla evenemang med över 100 besökare kommer ställas in fram till den 14 april, 
med anledning av coronaviruset. Då Career Day är planerat till den 15 april är förhoppningen 
att evenemanget kommer kunna genomföras. Slutligen meddelar Anastasija att det är bra om 
några representanter från styrelsen kan vara på plats på mässan i det fall att den genomförs.  
 
7. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Isabel berättar att PR-utskottet fått ett mejl från en medlem som varit upprörd över att 
föreningen endast anordnar en examensceremoni per år, och alltså inte kommer genomföra 
någon i juni. Då föreningen är beroende av institutionens ekonomiska bidrag till ceremonin, 
och de bestämt att vi endast får genomföra en per år finns det inte mycket föreningen kan 
göra åt situationen. Isabel påpekar att föreningen dock kanske borde vara tydligare med att 
det endast anordnas en ceremoni per år. Kristoffer föreslår att föreningen, om intresse finns, 
skulle kunna anordna en enklare ceremoni i en hörsal eller liknande. Isabel svarar att det 
fortfarande skulle innebära stora kostnader för institutionen för blommor och diplom. Maja R 
påpekar att de som tar examen uppmärksammas på julgasquen och vårbalen med en blomma 
och ett enklare diplom och att det skulle kunna föreslås som alternativ. Isabelle föreslår den 
stora ceremonin som Samhällsvetenskapliga Fakulteten anordnar som ett ytterligare 
alternativ.  
 
b) Mentorskap  
 
Signe meddelar att hon fortfarande inte har fått godkända fikabidrag från SamSek. Isabelle 
svarar att SamSek ofta pekar på att de 350 kr föreningen får per möte Isabelle går på kan gå 
till fika.  
 



8. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Benjamin meddelar att facebookeventet för Storklubben på Norrlands den 2 april är upplagt 
och att många verkar intresserade av att gå. Temat för evemanget kommer meddelas på 
fredag och biljetterna släpps den 16 mars. Det kommer släppas 75 biljetter per förening, men 
troligtvis kommer efterfrågan se ganska olika ut mellan föreningarna så det är möjligt att 
osålda biljetter kommer säljas öppet för samtliga mot slutet av försäljningsperioden. Då 
folkhälsomyndighetens rekommendation att evenemang för över 500 personer ska ställas in, 
med anledning av coronaviruset, kommer Benjamin ha mailkontakt med Norrlands då 
evenemanget förmodligen kommer nå runt 500 personer med personal på Norrlands inräknat.  
 
Maja meddelar att hon varit på möte på GH angående vårbalen den 30 maj. Allt verkar rulla 
på med planeringen och det enda frågetecknet är kring priset i och med de eventuella 
extrapengarna från cykelevenemanget.  
 
Slutligen meddelar Maja att Stora Pubrundan kommer genomföras imorgon och och det som 
återstår är att hitta kaptener till lagen.  
 
b) Idrott  
 
Varken Maja eller Sebastian närvarade vid mötet.  
 
c) Innebandy  
 
Emma P meddelar att de hade bokat en träning till söndagen, men att den kommer ställas in 
då det är quiz på V-Dala. Gustav förslår att lägga innebandyn på en annan dag de veckor det 
är quiz och Emma svarar att de kan kolla upp hur möjligheterna ser ut kring det.  
 
9. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Claudia meddelar att hon och Johan varit på marknadsföringsutbildning och att den var 
relativt givande men kändes riktad mot större föreningar med större budget för 
marknadsföring.  
 
Gustav påpekar att vi borde marknadsföra kollegiet så att medlemmar kommer dit och röstar 
den 4 april.  
 
 



10. Generaler 
 
a) Lägesrapport  
 
Kristoffer meddelar att de har fått svar på invingingsutvärderingarna och att de flesta reccar 
och faddrar verkar nöjda, samt att reccefrid och icke-alkoholhets tycks ha fungerat bra.  
 
Angående invigningsgasquen så meddelar Kristoffer att generalerna varit på möte med 
fjärdekurator på ÖG för att diskutera problemen som uppstod under kvällen. Kristoffer 
meddelar att problemet att de som beställt vitt vin inte fick det serverat vid bordet har att göra 
med en miss i kommunikationen mellan generalerna och ÖG. Under mötet framkom att ÖG 
varit missnöjda med beteendet hos flera deltagare på sittningen. Det har förekommit att folk 
varit otrevliga mot personalen, försökt skriva egna snapsbiljetter och att man försökt servera 
sig själv snaps från brickan som personalen burit ut. Dessa brister i uppförande meddelar 
Kristoffer var nära att ge föreningen både böter och banning från att besöka nationen, men att 
vi undkom det bland annat på grund av vissa brister i arrangemanget från ÖGs sida. Vad som 
dock kommer bli aktuellt vid framtida evenemang på nationen är att vi behöver skriva under 
en extra bilaga med tydliga riktlinjer för vad som inte får förekomma från 
evenemangsdeltagares sida på nationen. Kristoffer påpekar att föreningen möjligen borde 
göra denna bilaga till policy för föreningens samtliga evenemang, men att det känns tråkigt 
att det ska behövas.  
 
Isabelle påpekar att det vore bra att på något sätt förmedla det som hänt till föreningens 
medlemmar, exempelvis över facebook. Efter diskussion kring lämpligast sätt att framföra 
budskapet kommer styrelsen överens om att generalerna bör göra ett inlägg i 
medlemsgruppen på facebook.  
 
11. Miljöansvariga  
 
a) Lägesrapport  
 
Signe meddelar att klimatveckan kommer genomföras nästa vecka med en dokumentärkväll, 
en föreläsning och en klädbytardag.  
 
Isabelle föreslår att vi ordnar handsprit till klädbytardagen. 
 
Emma A frågar vad vi gör med de kläder som eventuellt blir över efter klädbytardagen och 
Benjamin svarar att de kommer skänkas.  
 
 
 
 



b) Miljöpolicy  
 
Benjamin meddelar att gruppen som arbetat med planeringen av klimatveckan också reviderat 
föreningens miljöpolicy och att förslaget ligger delat i styrelsegruppen på facebook.  
 
12. Föreningskollegium, motioner och stadgeändringar  
 

12. 1. Miljöpolicy 
 
Benjamin berättar om förslaget på en ny miljöpolicy och presenterar de delar som är ändrade 
och tillagda. Den första nya punkten gäller att föreningen endast ska servera vegetarisk mat 
under gasquer och andra sittningar. 
 

Under evenemang som arrangeras under föreningens verksamhet såsom gasquer, 
fulsittningar eller andra event där måltider förekommer skall endast vegetarisk och 
vegansk mat, som i största mån är säsongsbaserad, serveras. 

 
Benjamin lägger fram argumenten för förslaget att nationerna generellt är väldigt positiva till 
att servera mer vegetarisk mat och att på invigningsgasquen valde fler vegetariskt än kött. 
Vidare nämner Benjamin att det kött som nationerna serverar sällan är svenskt eller 
miljömärkt. Kristoffer påpekar att det var ungefär 60% som valde vegetariskt på gasquen och 
att det alltså inte var en så stor majoritet. 
 
Vidare presenterar Benjamin ändringarna i punkten kring resor och val av transportmedel. 
 

Vid resor bör det miljövänligaste färdmedlet väljas. I möjligaste mån ska även resan 
klimatkompenseras. 
 

Föreslås att ändras till: 
 
Destinationer som kräver omiljövänliga transportmedel, såsom flyg, ska undvikas. 
Vid resor bör det miljövänligaste färdmedlet väljas, exempelvis tåg framför buss.  

 
Gustav påpekar att formuleringen “ska undvikas” kan tolkas som att föreningen aldrig ska 
välja flyg som transportmedel, och att det är viktigt att policyn är tydligt formulerad. Isabelle 
frågar vidare varför klimatkompensering är struket från policyn. Benjamin svarar att den 
främsta anledningen är att kostnaden för klimatkompensering för eventuella flygresor skulle 
läggas till biljettpriset på exempelvis Destination X, och därför drabba medlemmarna 
negativt. Vidare motiverar Benjamin ändringen med att det är svårt att veta hur effektivt 
klimatkompensering faktiskt är. Isabelle meddelar att hon har synpunkter på vissa 
formuleringar i policyn.  



Styrelsen enas om att gå till omröstning kring att godkänna policyns generella innehåll, med 
förbehåll att vissa specifika formuleringar och formalia kommer ändras av en ansvarig 
projektgrupp.  
 
Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade miljöpolicyns generella innehåll.  
 

12. 2 Utökad rösträtt  
 

Kristoffer presenterar propositionen som föreslår att utöka rösträtten i stadgarna till samtliga 
styrelseposter, utom sekreterare samt att bilda ett presidium med utökade befogenheter till 
beslutande i vissa känsligare frågor.  
 

§5 Styrelsen Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningens kollegiers beslut. 
Styrelsen ansvarar för att på ett sunt sätt förvalta föreningens ekonomi och i övrigt 
leda föreningens verksamhet framåt. Styrelsen består av sju styrelseledamöter med 
rösträtt samt tre suppleanter. Utöver styrelseledamöterna och suppleanterna ingår sex 
adjungerande poster. De ledamöter som besitter rösträtt i Föreningen 
Samhällsvetarnas styrelse är: Ordförande, Vice ordförande, Skattmästare, 
PR-ansvarig, Utbildningsutskottets ordförande, Aktivitetsutskottets ordförande samt 
Näringslivsutskottets ordförande. Styrelsens suppleanter, utan inbördes ordning, 
består av Utbildningsutskottets vice ordförande, Aktivitetsutskottets vice ordförande 
samt Näringslivsutskottets vice ordförande. 

 
Föreslås att ändras till. 

 
§5 Styrelsen och presidiet Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningens 
kollegiers beslut. Styrelsen ansvarar för att på ett sunt sätt förvalta föreningens 
ekonomi och i övrigt leda föreningens verksamhet framåt. Styrelsen består av arton 
(18) förtroendevalda styrelseledamöter med rösträtt. De ledamöter som besitter 
rösträtt i Föreningen Samhällsvetarnas styrelse är: Ordförande, Vice 
ordförande, Skattmästare, PR-utskottets ordförande & vice ordförande, 
Utbildningsutskottets ordförande & vice ordförande, Aktivitetsutskottets 
ordförande & vice ordförande, Näringslivsutskottets ordförande & vice 
ordförande, Sekreterare, Idrottsansvariga (2), Mentorskapsansvariga (2) samt 
Generaler (2).  

Presidiet behandlar ärenden beskrivna under §3.2 och består av sju (7) 
styrelseledamöter samt fyra (4) suppleanter. De ledamöter som ingår i presidiet 
är: Ordförande, Vice Ordförande, Skattmästare, PR-utskottets Ordförande, 
Utbildningsutskottets Ordförande, Aktivitetsutskottets ordförande och 
Näringslivsutskottets Ordförande. Presidiets suppleanter, utan inbördes 
ordning, består av Utbildningsutskottets vice ordförande, Aktivitetsutskottets 



vice ordförande, PR-utskottets vice ordförande samt Näringslivsutskottets vice 
ordförande.   

 
Kristoffer motiverar förslaget med att föreningen växer och att fler röstberättigade i styrelsen 
skulle öka representativiteten vid beslutsfattande. Vidare påpekar Kristoffer att samtliga 
poster väljs på samma sätt på föreningskollegiet och att det därför vore rimligt om samtliga 
invalda i styrelsen fick rösträtt.  
 
Gustav meddelar att han generellt tycker att förslaget är bra, samt att sekreteraren bör vara 
utan rösträtt för att bevara sekreterarens opartiskhet vid protokollförande. Benjamin påpekar 
att han tycker att styrelsen snarare bör vara mindre, för att korta ner möten och effektivisera 
arbetet. Gustav påpekar att införandet av presidiet skulle förtydliga skillnaden mellan att vara 
ordförande och vice ordförande i styrelsens utskott. Emma påpekar att det kan finnas en 
poäng i att inte undanhålla delar av röstberättigade att rösta kring känsliga frågor just på 
grund av att de är känsliga, det kan anses godtyckligt att endast presidiet får rösta om 
exempelvis uteslutande av medlem. Kristoffer tar vidare upp problemet som kan komma att 
uppstå vid beslutsfattande på föreningskollegium och majkollegium, då det kan vara svårt att 
locka föreningsmedlemmar utanför styrelsen dit. I fallet att samtliga poster ges rösträtt skulle 
de träffade posterna förlora rösträtt vid kollegium. Isabelle föreslår att vi bör marknadsföra 
kollegierna bättre och förtydliga för medlemmarna vad de innebär för att undvika det 
problemet.  
 
Efter diskussion kommer styrelsen fram till att rösta om att utöka rösträtten till vice 
ordföranden i aktivitetsutskottet, utbildningsutskottet, näringslivsutskottet och PR-utskottet, 
men att mentorskapsansvariga, idrottsansvariga, generaler, fotograf och sekreterare ska 
undhållas från rösträtt. Mentorskapsansvariga och idrottsansvariga kommer få suppleantroller 
i det fall ordinarie röstberättigade ej är på plats. Vidare bör utskotten i större utsträckning 
använda sig av projektgrupper för att underlätta arbetet, i stället för att adjungera in fler 
poster i styrelsen.  
 
Styrelsen beslutar att ge vice ordförande i aktivitetsutskottet, utbildningsutskottet, 
PR-utskottet och näringslivsutskottet rösträtt vid styrelsemöten, att mentorskapsansvariga 
och idrottsansvariga ges suppleantroller samt att utskotten kan tillsätta projketgrupper i 
större utsträckning.  
 

12.3 Påföljdstrappa vid brott mot invigningspolicyn  
 
Kristoffer presenterar propositionen kring konsekvenser för invigningsfunktionärer som 
bryter mot invigningspolicyn.  
 

§3.3 Konsekvenser för föreningsmedlemmar 



Samtliga konsekvenser för föreningsmedlemmar skall protokollföras och förvaras av 
ordförande. Konsekvenserna och dess omfattning samt tidsbegränsning skall 
dokumenteras i medlemsregistret. 

 
§3.3.1 Konsekvenser för funktionärer för invigningen 
Ansvariga för invigningen; ordförande, vice ordförande och generalerna, kan avgöra 
eventuella konsekvenser för funktionärer för invigningen som brutit mot 
invigningspolicyn. Dessa fem styrelseledamöter skall ge medlemmen möjlighet att 
förklara sig och meddelande om beslut skall vara skriftlig. Konsekvenserna kan 
innebära: 

 

a. Uteslutning av funktionären för resten av nuvarande termins invigningsevenemang. 
b. Förbud att söka till/deltaga som fadder och general nästkommande termin. 
c. Förbud att delta som ölfadder nästkommande termin. 
d. Förbud att söka till fadder och general samt delta som ölfadder under en bestämd 

tidsperiod eller för resten av tiden för medlemmens medlemskap i föreningen. 
e. Om funktionären besitter en styrelsepost kan den uteslutas från styrelsen enligt §3.3.2. 
f. Om funktionären anses ha grovt brutit mot invigningspolicyn efter tillsägelser kan 

medlemmen uteslutas från föreningen enligt §3.3.3. 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att införa en konsekvenstrappa för 
invigningsfunktionärer vid brott mot invigningspolicyn. 
 
Till nästa möte tar Isabelle och Kristoffer, förmodligen med Malins hjälp, på sig att gå 
igenom de nya policy- och stadgeändringarna och renskriva dem.  
 
 
13. Nästa möte  
 
26 mars 17:15.  
 
13. Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor. 
 
14. Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  


