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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 Julia till justerare.  

Styrelsen beslutar att utse Julia till justerare.  

 
b) Godkännande av kallelsen  
 
Styrelsen godkänner kallelsen.  
 
c) Godkännande av dagordning  
 
Maja R ber om att få tidigarelägga aktivitetsutskottets punkt till punkt 5 på dagordningen. 
 
3. Ordförande har ordet  
 
a) Lägesrapport  
 
Gustav vill att alla styrelsemedlemmar med rösträtt stannar efter mötet för en sluten 
omröstning.  
 
4. Vice ordförande har ordet 
 
a) Information från sektionerna 
 
Isabelle har varit på SAMSEK-möte och kickoff. Isabelle meddelar att SAMSEK kommer 
hålla i en utbildning för kassörer under hösten som Kristina kan delta i. Isabelle ska meddela 
när datumet är satt. Även en utbildning för studentrepresentanter kommer ske under hösten. 
Vidare undrar Isabelle om pengarna för deltagande på SAMSEK mötena kommit och Maja B 
meddelar att det inte verkar så. Slutligen har en representant från SAMSEK kontaktat 



styrelsen i intresse att samarbeta med utbildningsutskottet. Isabel D ska kontakta honom för 
att få mer information.  
 
Då Isabelle inte kunde närvara på STRUT- mötet var Lovisa där i hennes ställe. Under mötet 
diskuterades bland annat planerna på en eventuell ändring av betygssystemet för kurserna i 
nationalekonomi och företagsekonomi från U, G, VG skalan till A-F. Detta har varit aktuellt 
främst då flera andra universitet övergått till detta betygssystem, som även används 
internationellt i större utsträckning. Det har framkommit att studenter med det nuvarande 
systemet missgynnas bland annat vid “översättning” av betyg till det andra systemet inför 
utbytesstudier eller liknande. Vidare har rektorn beslutat att begränsa tillgängligheten till 
universitetets campus under nattetid då det förekommit att personer bott på campus. Detta har 
beslutats om utan att studenter fått vara med och påverka, vilket är olagligt och ekonomerna 
kommer skicka in en debattartikel till UNT kring detta. Eftersom vår föreningslokal ligger i 
Ekonomikum kan vi som förening påverkas av detta beslut. Slutligen diskuterades att utöka 
samarbetet mellan Samvetarna, UPS och Uppsalaekonomerna, till exempel genom 
gemensamma pluggstugor.  
 
Isabelle undrar vidare om det är någon som skulle vara intresserad av att vara 
studentrepresentant i kulturgeografiska institutionens styrelse. Ingen närvarande på mötet 
uttryckte intresse för posten.  
 
Isabelle meddelar att en styrelsekickoff är på gång och datumet har satts till den 12 oktober. 
Kickoffen kommer vara i en lokal i studentstaden där hyran ligger på 100 kronor och 
depositionen på 1000 kronor och Isabelle undrar om styrelsen vill besluta att föreningen står 
för den kostnaden.  
 
Styrelsen beslutar att  föreningen står för hyran på 100 kr och depositionen på 1000 kronor 
för lokalen till styrelsekickoffen.  
 
5. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Maja R meddelar att biljetterna till Destination X är slutsålda och att projektgruppen jobbar 
på. Utskottet ska ha ett möte med hovmästare på Snerikes nation inför julgasquen som 
kommer äga rum den 7 december. Vidare jobbar de på en halloweenfest med MKV som 
förmodligen kommer vara den 11 november på ÖG. Maja berättar att utskottet har börjat 
planera lite inför skidresan och har gått ut med ansökan till projektgruppen. Resan kommer 
förmodligen vara vecka 5 i vår. Malin meddelar att nästa termins invigning börjar vecka 4 så 
det kommer passa bra med skidresa vecka 5. Maja vet inte hur det går med planerna att 
kontakta V-Dala för quiz men Benjamin har tagit på sig att kontakta dem. Gustav undrar vem 
som skulle hålla i quizet och Maja svarar att de ska kolla om det finns någon som är 



intresserad, i annat fall kommer hon eller Benjamin ta på sig det. Det finns också planer på en 
kareokekväll på Göteborgs. Slutligen har utskottet fått ett mail från en ingenjörsförening som 
gärna vill ha ett sittning tillsammans med oss, det föreslagna datumet ligger dock för nära 
inpå julgasquen och pubrundan.  
 
b) Idrott  
 
Varken Maja L eller Sebastian närvarade på mötet.  
 
6. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Maja B meddelar att Kristina inte fått tillgång till kontot än så hon gör lägesrapporten, men 
de kommer meddela när Kristina tar över. Maja berättar att allt är betalat för Destination X 
och att betalningar kommit in från de som ska med på resan. Vidare väntar Maja på att få 
fakturan för gasquen och hon behöver en lista över alla faddrar och ölfaddrar. Slutligen tas 
frågan kring hur vi ska hantera betalningar och kvitton när de antingen försvunnit eller den 
som ska mottaga betalningen saknar eget företag. Det verkar som att UPS har ett system för 
sådana situationer som vi skulle kunna använda oss av, men då krävs en ändring i stadgarna 
genom omröstning på ett extrainsatt föreningskollegium. Gustav påpekar att det krävs att 
kollegiet annonseras 14 dagar i förtid samt att fler medlemmar än styrelsen behöver närvara 
då styrelsens ordföranden inte är röstberättigade.  
 
7. Näringsliv & Sponsorgruppen  
 
a) Lägesrapport  
 
Emma meddelar att utskottet har haft två möten där de gjort en grovplanering över vad de 
planerar att göra under terminen. Det som ligger närmast i tiden är en föreläsning med SSR 
men att de har varit lite svåra att få tag på. Vidare berättar Emma att SSR erbjuder en 
föreläsning kring jämställdhet i arbetslivet och har funderat på om ett samarbete med 
Femsam kring den föreläsningen kan vara aktuellt.  
 
b) Styrelsetröjor  
 
Emma meddelar att de har fått ett prisförslag för styrelsetröjor på 4309 kr för 19 tröjor. 
Gustav påpekar att vi blev erbjudna ett lägre pris för tröjorna förra terminen. Malin tillägger 
att det kan vara en bra idé att undersöka om det finns intresse från övriga medlemmar i 
föreningen att köpa tröjor och i att så fall beställa alla på samma gång, vilket möjligen skulle 
kunna få ner priset. Maja B meddelar att tröjorna förra terminen kostade 3975 för 19 stycken, 
samt att det är viktigt att de som beställer produkter från Samshoppen skriver i 



swishbetalningen vilka produkter de betalar för. Emma svarar att hon ska kolla om det går att 
få ner priset genom att hänvisa till priset från förra året. Vidare undrar Emma hur det fungerar 
kring sponsorer till skidresan och vilket utskott som ansvarar för det. Isabelle meddelar att det 
var hon som ordnade sponsorn i vintras men att näringsliv gärna får kika på det till nästa resa. 
Slutligen berättar Emma att de haft kontakt med Kondomamera som är intresserade av att 
samarbeta med oss.  
 
8. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport 
 
Isabel meddelar att föreläsningen i studieteknik som genomfördes den 30 oktober gick bra 
och det dök upp fler än väntat. Isabel berättar att de inte har så mycket mer på gång denna 
termin men att de börjat planera inför våren där ett samarbete med Femsam planeras. De har 
funderat på olika föreläsare att bjuda in samt att ordna en klimatdag. Vidare berättar Isabel att 
de har börjat undersöka hur möjligheterna ser ut kring examensceremonier. Så som det ser ut 
just nu får vi bara ordna en per år men utskottet skulle gärna se att vi kan ha två. De ska 
undersöka vilka möjligheter som finns kring det. Slutligen meddelar Fatima att en 
julpluggstuga är på gång.  
 
b) Mentorskap  
 
Signe meddelar att de inte haft någon mer träff sedan senaste styrelsemötet då 
samhällsvetarna nyligen haft tenta. Signe har haft kontakt med personer på kursen som sagt 
att ett datum innan innan Destination X skulle passa dem för nästa träff, så förmodligen 
kommer nästa mentorsträff genomföras om två veckor. Slutligen meddelar Signe att Fanny 
ska gå på ett möte för mentorsutbildning.  
 
9. Generaler 
 
a) Lägesrapport  
 
Julia meddelar att då invigningen haft ca 30 fler recentiorer än vanligt har detta inneburit 
extra avgifter för lokalhyror, fler påsar etc. Generalerna undrar om de extra 
medlemsavgifterna som tillkommit kan användas till att betala detta då de skulle behöva ca 
3000 kronor för att täcka kostnaderna. Maja B svarar att den kostnaden skulle kunna innebära 
att vi t.ex. inte kan betala kostnaden för styrelsetröjorna och att pengarna borde ha räckt då 
priset för invigningspaketet höjts inför denna termin. Maja tycker att vi ska vänta till efter 
denna termin för att se hur det ser ut med budgeten och avgöra om invigningen kan få extra 
pengar då. Julia anser att vi borde undersöka varför invigningen går minus varje termin.  
 
 



b) “Massa grejer” - Malin  
 
Malin meddelar att generalerna haft ett möte med kurator på Smålands för att diskutera 
eventuell kompensation för varmrätten som inte var bra på gasquen. Kuratorn har svarat hon 
ska prata om detta med köksmästaren. Vidare tas frågan upp kring vad föreningen bör göra 
med de eventuella pengar vi kan få som ersättning. Kristina undrar om det skulle gå att 
erbjuda en rabatt på julgasquen för de som gick på invigningsgasqen för de pengarna. Maja B 
svarar att man oftast får väldigt lite pengar per person i ersättning så att rabatten förmodligen 
blivit väldigt liten i så fall. Julia meddelar att de ska maila Smålands för att följa upp hur det 
går.  
 
Vidare berättar Malin att det varit mycket administrativt arbete för generalerna under 
invigningen och att det förmodligen kommer bli mer under våren då det är fler recentiorer på 
vårterminen. Ett förslag de kommit fram till är att införa en tredje general. Gustav meddelar 
att han undersökt hur möjligheterna ser ut för att ändra detta i stadgarna. De två alternativen 
vi kan välja mellan är antingen att ha ett extrainsatt föreningskollegium för att rösta igenom 
förslaget, eller så kan vårterminen ses som en provperiod för att se hur det fungerar att vara 
tre generaler, detta alternativ skulle dock innebära att den tredje generalen inte kan vara en 
del av styrelsen. Maja B påpekar att det skulle gå att ändra tillbaka till två generaler om man 
känner att det räcker med två samt att vi kan använda det extra kollegiet till att även att rösta 
om kvittohanteringen. Gustav svarar att det även om antalet recentiorer skulle minska 
kommande terminer så är det inget problem att ha tre generaler, många andra föreningar har 
tre eller fler generaler under sina invigningar. Maja B påpekar att generaler tidigare år också 
upplevt att generalarbetet skulle kunna spridas på fler personer samt att det är bra att vara tre 
ifall en av generalerna skulle bli sjuk eller liknande. Kristina meddelar att vi kan utlysa ett 
extrainsatt föreningskollegium så fort de undersökt hur vi ska göra med kvitton.  
 
10. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Varken Jakob eller Claudia närvarande vid mötet.  
 
11. Miljöansvariga  
 
a) Lägesrapport  
 
Signe meddelar att miljöansvariga haft ett första möte där det diskuterats hur 
miljöperspektivet kan inkluderas i alla utskott och föreningen som helhet. Miljöansvariga är 
intresserade att att samarbeta med övriga utskott kring föreläsningar och andra evenemang. 
Signe framför förslaget att göra vegetariskt till standardalternativet på gasquer och sittningar 
och att UPS har det som standard. Julia undrar om miljöansvariga kan undersöka närmare hur 



UPS gör sina eventanmälningar och påpekar att det borde finnas en lathund för 
eventansvariga kring hur eventen skapas. Malin föreslår att styrelsen i större utsträckning 
använder nationer som satsar på vegetariska alternativ för sittningar, exempelvis VG och ÖG. 
Malin berättar vidare att planer finns på att ha invigningsgasquen på ÖG i vår. Maja B 
påpekar att föreningen inte har tillåtelse att ha sittningar på ÖG sedan sju terminer tillbaka 
men att det är oklart om detta fortfarande gäller. Julia svarar att det bör undersökas vad som 
gäller kring möjligheten att ha sittningar på ÖG. Slutligen tar Signe upp att vi borde vara 
noggranna med vilka sponsorer föreningen använder sig av utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
samt att en diskussion kring flygresor anordnade av föreningen kan vara aktuell. Julia 
påpekar att flygresan med Destination X klimatkompenserades förra året då det fanns pengar 
över i budgeten.  
 
12. Nästa möte  
 
22 oktober klockan 16:30 på Ekonomikum.  
 
13. Övriga frågor  
 
Gustav meddelar att styrelsen blivit inbjudna till en frågestund med Nordiska Rådet den 28 
oktober och att vi kan skicka 1-2 representanter. Flera styrelsemedlemmar uttrycker intresse 
för att närvara och Gustav meddelar att han ska maila ut inbjudan till samtliga.  
 
Kristina berättar att styrelsen fått ett förslag på ett samarbete från 
trafiksäkerhetsorganisationen NTF som sedan tidigare har ett projekt med andra universitet 
där de sålt cykelhjälmar till studenter. Nu har de hjälmar över och undrar om vi är 
intresserade av ett samarbete. Erbjudandet innefattar att vi kan ha en aktivitet med dem där 
man säljer 83 stycken hjälmar till studenter för 150 kr/styck och för att göra detta får 
styrelsen 30 000 kronor. Julia frågar vad som händer om vi inte lyckas sälja 83 hjälmar och 
Kristina svarar att det förmodligen går att lösa på något sätt i så fall. Emma påpekar att 
styrelsen skulle kunna köpa de hjälmar som blir över. Malin föreslår att föreningen håller i en 
aktivitet där kostnaden för medlemmarna täcker priset för en hjälm. Malin meddelar att hon 
kan tänka sig att planera ett evenemang. Kristina svarar att hon ska ta reda på när vi måste ha 
bestämt oss samt vad som gäller om inte alla hjälmar säljs. Benjamin föreslår att vi skänker 
hjälmar till någon form av välgörenhet ifall vi inte lyckas sälja dem.  
 
14. Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  


