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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 Emma Andersson till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Emma Andersson 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 Isabelle inte är närvarande men att hon arbetar med planeringen inför              
samvetardagen och en enkät för att utvärdera utbildningen för föreningens medlemmar.           
Vidare meddelar Gustav att han inte längre har tillgång till ett medarbetarkonto på             
Studentportalen och därför inte längre själv kan boka salar.  
 
 
4. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
Isabel meddelar att examensceremonin kommer genomföras den 1 februari och att           
planeringen rullar på. Samband kommer spela på ceremonin. Vidare meddelar Isabel att den             
planerade föreläsaren till invigningen fått förhinder men att en föreläsning om studieteknik            
istället kommer hållas. Slutligen meddelar Isabel att utskottet kommer anordna en föreläsning            
tillsammans med Femsam under våren där Lovete Jallow är bokad som föreläsare.  
 
b) Ny vice ordförande  
 



Då Fatima valt att sluta som vice ordförande i utbildningsutskottet kommer hon ersättas.             
Emma Pettersson som sökt posten är närvarande på mötet och presenterar sig.  
 
Styrelsen går till omröstning.  
 
Styrelsen beslutar att välja Emma Pettersson till vice ordförande i utbildningsutskottet för 
vårterminen 2020.  
 
c) Mentorskap  
 
Signe meddelar att många har sökt till att vara mentorer inför vårterminen och att de inför                
vårterminen kommer dela upp mentorsträffarna i mindre grupper då det var efterfrågat efter             
höstterminens träffar. Vidare meddelar Fanny att de har fått en förfrågan från            
samhällsplanerarna i Lund att genomföra någon form av träff/utbyte. Det som är aktuellt är              
att genomföra någon form av studierelaterad aktivitet samt en sittning eller liknande. Gustav             
svarar att det låter som en bra idé. Kristoffer påpekar att det skulle kunna kombineras med en                 
av samhällsplanerarträffarna som genomförs ca 1 gång per termin.  
 
 
5. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Claudia meddelar att samshoppen är klar och kan lanseras när som helst. Efter diskussion              
beslutas att öppna shoppen mot slutet av invigningen för att så många reccar som möjligt ska                
vara taggade på att beställa. Malin påpekar att då kommer inte pinsen hinna beställas till               
gasquend. Emma svarar att de har ganska många pins i skåpet sen förra året. Vidare meddelar                
Claudia att domänen för hemsidan är utbytt till en billigare vilket har fungerat bra. Julia               
avslutar med att fråga vem som ansvarar för föreningens anslagstavlor vid lokstallarna och             
plan fyra. Gustav svarar att det är hela styrelsens ansvar att se till att de är uppdaterade och att                   
endast relevant information sätts upp.  
 
b) Ny vice ordförande  
 
Då Jakob ska åka till USA för praktik under vårterminen kommer han lämna posten som               
ordförande för PR-utskottet och Claudia kommer ta över ordförandeskapet. Fanny Jansson           
och Johan Persson har sökt posterna som nya vice ordförande och närvarar vid mötet. Det har                
beslutats att adjungera in en tredje person till utskottet under vårterminen för att underlätta              
utskottets arbete.  
 
Styrelsen går till omröstning.  
 
Styrelsen beslutar att välja Johan Persson till vice ordförande och adjungera Fanny Jansson 
till PR-utskottet för vårterminen 2020. 
 
 
6. Vice ordförande har ordet  
 



a) Information från sektionerna  
 
Lovisa har varit på SAMSEK möte då Isabelle inte kunde närvara. Under mötet diskuterades              
övergången från Mecenat till Studentkortet då Studentkortet har ekonomiska problem, men           
det verkade som att det inte skulle skapa några större problem för kåren. Vidare meddelar               
Lovisa att kåren gärna vill att vi delar information om dem samt hur man blir medlem på våra                  
sociala medier.  
 
7. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Kristina meddelar att det fortfarande krånglar med Nordea och att hon därför har mailat dem               
och tänker åka till banken om det inte löser sig. Malin påpekar att det möjligen kommer vara                 
svårt för Kristina att få information på plats från Nordea då hon inte står som firmatecknare.                
Kristina hälsar från Maja Blomberg att hon gärna vill veta i förväg när det kommer               
swishbetalningar för aktivitetsutskottets räkning. Vidare har cirka 10 personer redan betalat           
för invigningspaketet. Då Peter Maandi skickat ut tidigare års invigningsbrev har vissa reccar             
betalat för lite. För att det inte ska bli onödigt många betalningar fram och tillbaka önskar                
Maja att vi löser de felaktiga betalningarna efter att reccarna eventuellt blivit medlemmar i              
Hedvig för att få rabatt på invigningspaketet.  
 
 
8. Näringsliv & Sponsorgruppen  
 
a) Lägesrapport  
 
Emma meddelar att Medtryck krånglat och att det är oklart om beställningarna av påsar och               
styrelsetröjor kommer hinna fram innan invigningens första dag. Om påsarna inte kommer i             
tid har vi bara 95 stycken och det blir troligen upp mot 120 reccar. Julia föreslår att vi i fall                    
påsarna inte hinner fram delar ut dem på ett av invigningens senare event så alla reccar får                 
dem samtidigt. Benjamin påpekar att det krånglade under höstterminen med utdelning av            
påsar när inte alla fick på samma dag. Efter diskussion beslutar styrelsen att i fallet att                
resterande påsar inte hinner fram i tid delas de 95 som finns ut och resterande på                
lagmiddagen.  
 
 
9. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
Benjamin meddelar att det mesta är klart inför skidresan och att rumsindelningen kommer till              
helgen. Utskottet har börjat planera inför vårterminen där en sittning med sex andra             
föreningar på Norrlands är på gång.  
 
b) Idrott  
 



Maja meddelar att det kommit förslag om att anordna innebandyträningar oftare då den under              
höstterminen varit populär. Vidare meddelar Maja att de drar igång med idrottsträningarna på             
riktigt efter invigningen.  
 
 
10. Generaler  
 
a) Lägesrapport  
 
Generalerna meddelar att de vill att så många styrelsemedlemmar som möjligt hjälper till att              
skriva in reccar första dagen. Benjamin kommer stå vid Hedvig och hjälpa till med det. Vill                
man ha rabatten från Hedvig går man först dit och sen till inskrivningen. Malin påpekar att                
invigningen förmodligen kommer gå plus ekonomiskt och att det skulle vara kul att göra              
någonting med de pengarna, kanske någon form av “efterfest”. Vidare meddelar generalerna            
att de skapat facebooksidan Samvetsgeneralerna för att underlätta kommunikationen med          
generalerna. Kristoffer föreslår att styrelsen istället för att presentera sig första dagen som             
vanligt, sparar det till samvetardagen då det förmodligen kommer ta extra tid med Hedvig.              
Gustav svarar att det låter som ett bra förslag. Slutligen meddelar generalerna att ganska              
många ölfaddrar har anmält sig.  
 
 
11. Miljöansvariga  
 
a) Lägesrapport  
 
Lovisa och Signe meddelar att planeringen inför miljöveckan är igång. Under veckan            
kommer förhoppningsvis en föreläsning kunna hållas av de som har instagramkontot           
VeganskMatlåda. De kan föreläsa till en kostnad av 1500 kr+moms. Datumet är ännu inte              
spikat men under mars är planen.  
 
Styrelsen går till omröstning. 
 
Styrelsen beslutar att betala 1500 kr+moms för att boka VeganskMatlåda som föreläsare 
under miljöveckan i mars.  
 
 
12. Nästa möte  
 
24 februari klockan 16:30.  
 
 
13. Övriga frågor  

Emma P frågar vad Hedvig är och Benjamin svarar att det är en digital hemförsäkring. Vi                
kommer gå ut med information kring Hedvig i våra sociala medier innan måndag. SSR har               
godkänt samarbetet.  
 
 
 



14. Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 

 
        Lovisa Snickars          Emma Andersson 
        Sekreterare          Justerare 


