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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 Isabelle till justerare.  

Styrelsen beslutar att utse Isabelle till justerare.  

b) Godkännande av kallelse 
 
Styrelsen godkänner kallelsen.  
 
c) Godkännande av dagordning 
 
Generalerna ber om att få tidigarelägga sin punkt till efter Ekonomi.  
 
 
3. Ordförande har ordet 
 
a) Lägesrapport 
 
Gustav meddelar att en tid för fotografering av styrelsen ska bestämmas.  
 
 
4. Vice ordförande har ordet 
 
a) Information från sektionerna 
 
Isabelle har varit på terminens första möte med SAMSEK. De har en ny budgetmodell, vilken 
bidragit till att fikabudgeten för mentorsskapsträffarna blivit lägre och utbildningsutskottet 
har fått avslag på sin ansökan. Grundbidraget till varje förening har ökat (från 833:-/termin 
till 2100:-/termin), och potten för projektbidrag minskat (från 18000:-/termin till 
4000:-/termin). Detta har man gjort dels för att få en jämnare fördelning av SAMSEKs 
pengar mellan föreningarna, men också för att minska det administrativa arbetet som kommer 
med många ansökningar om projektbidrag. Med den nya modellen kommer föreningen få 
350:- utbetalt efter varje möte som vi finns representerade på (350x6=2100=grundbidraget) 
Fortsättningsvis är det därför rekommenderat att dels vända sig till föreningen i första hand 
om man vill ansöka om mindre bidrag (under 350:-), och dels göra ansökningar för kortare 
perioder (exempelvis söka pengar för mentorskapsfika i omgångar istället för att söka en 
jättesumma direkt, för ökade chanser att få beviljat). 



 
Inget STRUT möte har varit.  
 
b) Val av suppleant för Samsek och STRUT 
 
Om Isabelle inte kan gå på ett möte måste någon annan styrelsemedlem kunna deltaga. 
Hittills ser det grönt ut för Isabel med datumen, men om något skulle hända måste vi ha en 
suppleant. Maja R, Fatima och Emma är aktuella för att vara suppleant och förfrågan kommer 
skickas ut till alla tre inför mötet i fråga.  
 
 
5. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Maja B ber om att kvitton ska skickas till skattmästarmailen så att tillträdande skattmästare 
kan ordna dem. Maja ber om att skriva totalsumman om flera kvitton skickas samtidigt.  
 
b) Val av ny skattmästare  
 
Gustav och Isabelle har hållit tre intervjuer och tänker föreslå Kristina Bokström som 
skattmästare. Kristina är inte på plats då hon är på jobbet men Gustav, Isabelle och Maja B är 
överens om att det är ett bra beslut att välja Kristina.  
 
Styrelsen beslutar att välja Kristina Bokström till Skattmästare.  
 
 
6. Generaler  
 
a) Lägesrapport  
 
Julia meddelar att hon just nu sitter med budgeten och försöker kontrollera att alla reccar 
betalat. Julia påpekar att medlemsregistret är inte uppdaterat med vilka som betalat eller ej. 
En person som kommit in på programmet senare har godkänts vara med på invigningen, trots 
officiellt stopp till anmälan.  
 
Generalerna meddelar att det fått en del synpunkter genom formuläret som delats i 
invigningens facebookgrupp. Övervägande del har varit positiva och invigningen har 
beskrivits som välkomnande och trygg. Det har kommit in en synpunkt på att anmälan för 
ölfaddrar till att delta i aktiviteter varit något otydlig och att sista anmälningsdatumet har 
uppfattats som för tidigt. Ett förslag har kommit in om att man kommande invigningar ska 
kunna ansöka individuellt till fadderskap, med syftet att vara mer inkluderande.  
 
Generalerna meddelar att många reccar verkar sugna på att vara faddrar kommande termin.  
Vidare är anmälan för invigningsgasquen stängd och bekräftelsemail ska skickas ut de 
närmsta dagarna.  
 



Maja B frågar när vi får tillbaka depositionen för hyran av Ramsta Bygdegård till 
fulsittningen och Malin meddelar att den kommer snart. 
 
Julia berättar att som medlem i Ramsta Bygdegårds förening kan man få halva priset för 
hyran av lokalen. Benjamin tar på sig att maila Ramsta för att fråga om en privatperson krävs 
för medlemskap eller om föreningen kan stå som medlem.  
 
 
6. Näringsliv & Sponsorgruppen 
 
a) Lägesrapport  
 
Anastasija meddelar att folk har skrivit upp sig i projektgrupper och att de snart ska ha möte 
för att planera. De har mottagit förslag från SSR om olika föreläsningar, t.ex. 
lunchföreläsningen “Vad gör en samhällsvetare?” som de kan hålla i om intresse finns.  
Förra terminen ställdes evenemang in pga bristande intresse, så det ska undersökas om 
intresse finns innan det bokas in.  
 
 
7. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Isabel meddelar att förbundsdebatten blev lyckad. Ca 100 personer närvarade. Vidare 
kommer en föreläsning om studieteknik hållas men eventinformation har inte kommit ut än. 
Isabel berättar att planer finns för att styra upp någon slags klimat-/hållbarhetsdag. Maja R 
berättar att aktivitetsutskottet har planerat en klädbytardag och föreslår att man kan 
kombinera dessa. Vidare har utskottet har mottagit en inbjudan till en föreläsning om 
diskriminering som kommer hållas den 31/10 och kåraktiva är inbjudna. Isabel och Fatima 
kommer delta och meddelar att om fler är intresserade går det bra att anmäla sig.  
 
Planer kring samarbete med Femsam har diskuterats.  
 
b) Mentorskap  
 
Signe meddelar att första mentorsmötet hållits samma dag och att det varit lyckat. Ca 25 
personer närvarade. Nästa träff kommer förmodligen hållas om cirka två veckor. Signe 
meddelar att målet är att genomföra minst fem ytterligare träffar och att ca 300 kronor per 
möte skulle behövas för fika. 
 
c) Val av samplanerarmentor 
 
Fanny Gunnarsson har erbjudit sig till posten. Gustav frågar varför Fanny sökt posten och 
hon svarar att hon närvarat vid samtliga träffar förra terminen och uppskattade dem mycket 
samt att hon själv lär sig av att lära ut till andra.  
 
Styrelsen beslutar att välja Fanny Gunnarsson till samplanerarmentor.  
 



 
8. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Aktivitetsutskottet meddelar att anmälan för Destination X ligger ute. Sista betalningsdatumet 
är imorgon för de som anmält sig. De som anmäler sig framöver kommer bli kontaktade 
personligen när de ska betala. PR kommer hjälpa till för att pusha för eventet och en 
projektgrupp har tillsatts för resan. Maja B frågar vad som händer om inte alla platser till 
Destination X blir sålda och Maja R svarar att det är möjligt att avboka biljetterna fram tills 
31 dagar innan resan, dvs till den 23 september. Maja R meddelar att de kommer vänta 3 
dagar till, under vilka det är viktigt att peppa folk till att anmäla sig, sen kommer det 
bestämmas om en minskning av antal platser kommer göras.  
 
Utskottet har pratat med V-Dala om att ha quiz men de har varit långsamma på att svara. 
Benjamin ska kontakta dem. Vidare har utskottet har pratat med MKV om att ha en 
höst/halloween fest/sittning med dem. Maja R har en kontakt i MKV-föreningen som hon ska 
kontakta för att genomföra ett möte. Benjamin meddelar att den stora pubrundan kommer ske 
senare under hösten. Maja har pratat med Snerikes om julgasque som planeras till den 7e 
december. Benjamin meddelar att de har två frågor kring gasquen: 1. Hur sent släpp, 01 eller 
02? 2. Ska vi anställa en egen DJ till släppet?  
 
Malin meddelar att Marcus Haglund möjligen kan tänka sig spela för en biljett till gasquen.  
Det bestäms att släppet ska vara ett 02-släpp samt att Marcus Haglund kan anställas som egen 
DJ till släppet. 
 
Maja meddelar att många har anmält sig till projektgrupper, i vissa fall så många att 
intervjuer kommer genomföras med intresserade. Benjamin meddelar att de önskar hjälp från 
näringsliv med spons till skidresan. Malin frågar om det kommer vara möjligt att utöka antal 
platser till skidresan och Maja svarar att de ska höra med Studentkortet vad de har för 
erbjudanden i år. Benjamin meddelar att det går bra att höra av sig till dem om man har 
förslag på aktiviteter och att planer på en cykelmiddag finns. Maja B frågar om vi kommer få 
tillbaka pengar från Norrlands för maten som blev fel på balen och Benjamin meddelar att de 
ska maila och höra.  
 
b) Idrott  
 
Varken Maja L eller Sebastian är närvarande men de kommer att genomföra en thaiboxning- 
träning veckan efter invigningsgasquen. Benjamin berättar att de har skapat ett 
instagramkonto för idrottsträningarna samt att han planerar att hålla i en badmintonträning för 
dem. 
 
10. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Jakob meddelar att de har haft fullt upp med invigningen och Destination X samt att 1000 
likes på facebook-sidan nåtts. Jakob meddelar att planer finns på att skapa ett nytt färgschema 



till hemsidan samt att ändra föreningens färg helt från mörkblå. Vidare behövs presentationer 
från flera styrelsemedlemmar till hemsidan och det framförs att beställningar från utskott 
önskas tas emot över mail eller separat facebookgruppchatt för varje utskott. Vidare ska en 
omröstning om datum för fotografering av styrelsemedlemmar ske via facebookgruppen. 
Isabelle föreslår att kombinera fotograferingen med den styrelse-kickoff som det finns planer 
på. Gustav ska ta reda på om det går att hålla kickoffen i en lokal i Studentstaden. Jakob 
meddelar att de har pratat med Kristina om att byta namn på podden till SamPodd, möjligen 
med en undertitel som nämner föreningens namn för att göra den lättare att hitta.  
 
 
11. Nästa möte  
 
3 oktober klockan 15:30 på Ekonomikum.  
 
 
12. Övriga frågor  
 
Benjamin undrar om styrelsetröjor kommer köpas in. Maja B svarar att styrelsen kan rösta 
om styrelsen ska betala kostnaden för styrelsetröjor. Jakob frågar om vi ska vänta med att 
beställa tröjor tills eventuellt byte av föreningens färg skett. Julia meddelar att de precis 
beställt en pokal till invigningen i den gamla färgen. Gustav säger att näringsliv ska kolla upp 
ett prisförslag för att beställa tröjor. Emma påpekar att det finns tröjor som beställdes förra 
terminen men som Näringsliv inte vet vem som har beställt. Malin svarar att det borde finnas 
på Driven.  
 
Isabel tar upp att vi borde välja miljö- likabehandlingsansvariga. Lovisa och Signe meddelar 
att de är intresserade att bli miljöansvariga. Julia och Isabel meddelar att de är intresserade av 
att bli likabehandlingsansvariga.  
 
Det bestäms att Lovisa och Signe blir föreningens miljöansvariga och Julia och Isabel 
föreningens jämlikhetsansvariga.  
 
Julia påpekar att det är viktigt att komma i tid till mötena, det är bra att komma en stund 
innan så det kan börja när det är sagt. Isabel påminner om att inte råka skriva inlägg på 
Facebook genom föreningens sida.  
 
 
13. Mötets avslutande 
 
Gustav förklarar mötet avslutat.  


