
Dagordning 
 
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte  
 
 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 20 februari 2017 Plats: H432 Ekonomikum Tid: 17:00 

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

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Calle föreslår Calle till mötesordförande  
Styrelsen beslutar att utse Calle till mötesordförande 

 
Calle föreslår Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutar att utse Fanny till sekreterare 

 
     Calle föreslår Malin till justerare  

Styrelsen beslutar att utse Malin till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen godkänner kallelsen. 
 
c) Godkännande av dagordningen 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
3. Ordförande har ordet 
a) Lägesrapport 
Calle har i ordförande Saras frånvaro tagit på sig ansvaret att förmedla lägesrapporten från 



henne. Calle informerar om att förslaget till de reviderade stadgarna är klart och publiceras 
inom kort. Vidare kommer det hållas ett möte med stadgagruppen för de medlemmar som vill 
bidra med input. Calle berättar även att det kommer genomföras en träff för styrelsen samt 
andra föreningars styrelser, bland annat systemvetarna och dynamicus där 25 mars är satt till 
preliminärdatum. Mer information om detta kommer.   
 
b) Bestämma dag för ”Träffa-och fråga styrelsen-dag”  
Calle informerar om träffen som innebär att föreningens medlemmar får möjlighet att träffa 
styrelsen och ställa frågor. Träffen beslutas hållas den 27 februari klockan 17:15 på 
Ekonomikum.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
	
4. Vice ordförande har ordet  
a) Information från sektionerna 
Calle informerar om det senaste mötet med Samsek. Carolina Rediviva ska byggas om och 
som underlag till den renoverade lokalen ska universitetet göra en utredning för studieplatser i 
Uppsala. Calle berättar att föreningen har fått 6500 kr i bidrag för fika. Det finns mer bidrag 
att söka för tex föreläsningar. Studentkåren ska göra en utvärdering för alla institutioner 
angående kursutvärderingar etc. Inget STRUT-möte har hållits denna termin hittills. Slutligen 
berättar Calle att utvärderingen av samhällsvetarprogrammet är klar.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
	
5. Ekonomi 
a) Lägesrapport  
Victor får ordet och informerar om att sångboken är till hälften betald. Fakturan för skidresan 
dras snart. Angående Bryssel-resan ska hostelet betalas. 
 
Punkten läggs till handlingarna.  
	
6. Näringsliv-och sponsorgruppen  
a) Lägesrapport  
Malin berättar om kickoffen för Bryssel-resan som var lyckad. Schemat för resan är satt. 
Praktikevent kommer hållas nästa vecka för samtliga medlemmar som är intresserade. 
Sponsgruppen ska snart startas igång för terminen. Liz och Malin ska undersöka om det går 
att få någon sponsring för jubileumsbalen.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
7. Utbildningsutskottet  
a) Lägesrapport  
Lina berättar att det kommer hållas en infokväll om kurser. Dessutom är en retorikföreläsning 
är inbokad till den 10 april.  
 
b) Mentorsskap 
Olivia informerar om att de haft mentorsskapsmöte med Nek-stundeter där allt fungerade bra.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 



8. Aktivitetsutskottet 
Julia berättar att sångböckerna kommer levereras i tid. ”Samvetarloppet” kommer vara det 
nya namnet på det lopp som tidigare hetat ”Dynamicusloppet”. Lina ska hålla i en lektion i 
handboll 21 februari och Madde ska leda en lektion i vals inför balen veckan därpå.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
9. Generaler 
Invigningen är nu över för denna termin och allt gick bra. Fadderenkäten är utlagd och enkät 
för recentiorerna kommer inom kort. 
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
10. PR 
Josefin berättar att hemsidan är uppe. Affischerna till balen är klara och ska sättas upp. 
Balfilmen kommer att publiceras på hemsidan snart.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
11. Nästa möte  
Nästa möte kommer att hållas den 13 mars kl 17:00.   
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
12. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  
 
13. Mötets avslutande 
Calle förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare Fanny     Justerare Malin Dahl 	


