
Dagordning 
 
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte  
 

Organisationsnummer: 802439-0711 
 
Datum: 30 januari 2017 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 

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

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslår Sara till ordförande 
Styrelsen beslutar att utse Sara till ordförande 
 
Sara föreslår Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutar att utse Fanny till sekreterare 

 
      Sara föreslår Liz till justerare  

Styrelsen beslutar att utse Liz till justerare  
 
b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen godkänner kallelsen 
 
c) Godkännande av dagordningen  
Två punkter har lagts till på dagordningen; beslut om inköp av frackband samt beslut om 
sångboken.  
Styrelsen godkänner dagordningen.  



3. Ordförande har ordet 
 
a) Lägesrapport  
Sara informerar om föreningsdagen och berättar att beslut angående vilka utskott från 
respektive föreningen som ska matchas ihop kommer att tas inom kort.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
4. Vice ordförande har ordet 
 
a) Info från sektionerna  
Calle berättar att utvärderingar är genomförda och ska sammanställas. Han informerar även 
om att flera recentiorer visat stort intresse för att engagera sig i föreningen.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
5. Ekonomi 
 
a) Lägesrapport 
Victor informerar om det ekonomiska läget som är stabilt. Vidare redovisar han för de 
betalningar som inkommit beträffande jubileumsbalen. Fakturan för skidresan ska komma 
inom kort och den bör inte innehålla några oväntade utgifter.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
6. Näringsliv-och sponsorgruppen 
 
a) Lägesrapport 
Liz berättar att arbetet inför Bryssel-resan går bra. Vidare redogör hon för ett förslag om en 
eventuell praktikträff med studenter som haft praktik. Malin och Liz ska prata med 
utbildningsutskottet om eventuellt samarbete angående detta. Liz informerar om en potentiell 
arbetsmässa för planerare. Slutligen berättar om att samarbetet med ST nu officiellt är avslutat.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
7. Utbildningsutskottet 
 
a) Lägesrapport  
Lina och Madeleine berättar att det kommer hållas en föreläsning i retorik. Datum kommer att 
sättas snart. Debatten är planerad att den 22 mars 2017 och arbetet inför detta går bra.  
 
b) Mentorskap 
Hanna berättar att första mentorsskapsträffen för planerare respektive vetare är planerade att 
hållas i början av februari. Alla mentorer har gått eller kommer att gå en förberedande 
utbildning.   
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
8. Aktivitetsutskottet  



a) Lägesrapport 
Julia och Julia berättar att de har preliminärbokat alla aktiviteter inför vårterminen. De 
redovisar för skidresan som blev väldigt lyckad. Toastmasters och sånganförare till 
jubileumsbalen är bestämda. Det kommer inte tillkomma någon kostnad ifall det inte blir 300 
personer som kommer på jubileumsbalen. Pubrundan planeras att hållas i mars. I 
sångboksgruppen går arbetet framåt även om det är utmanande. Julia och Julia berättar att det 
är fyra veckors leveranstid för sångböckerna. De har fått olika offerter för sångböckerna som 
diskuteras. Det kommer vara 400 böcker som trycks.  
 
b) Beslut om högsta gräns för kostnaden av sångboken   
Victor får ordet och föreslår den maximala kostnaden till 25 000 kronor. Julia lyfter frågan 
om rättigheterna som kan komma att bli en stor utgift.  
 
Styrelsen går till beslut om högsta gräns på 25 000 kronor.  
Styrelsen beslutar att Julia och Julia får mandat att beställa sångböcker för högst 25 000 
kronor.  
 
c) Beslut om frackbanden.  
Victor får ordet och redovisar hur arbetet går med framtagandet av frackbanden.  
Victor har skickat en förfrågan om offert och inväntar svar på detta. Vidare informerar han 
om mått för dessa och kostnader för potentiella utformningar. Alla i föreningen ska ha 
möjligheten att köpa banden. Rebecca föreslår att det ska utformas en guide för hur man 
knyter rosetter av banden för de som vill göra detta.  
 
Den maximala kostnaden för banden diskuteras. Calle får ordet och föreslår att den maximala 
kostnadsgränsen ska vara 3 000 kronor.  
 
Styrelsen går till beslut.  
Styrelsen beslutar att frackband ska beställas samt att kostnaden inte får överstiga 3 000 
kronor.  
 
d) Idrott 
Adam är frånvarande och Sara svarar som hans representant. Adam har skapat Facebook-
event för idrottsträningarna. Lina får ordet och berättar att hon kommer hålla i en 
handbollslektion.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
9. Generaler  
Rebecca och Ellen berättar att invigningen går bra och allt är under kontroll. Det har 
tillkommit ett nytt event i år, Tour de Uppsala, vilket kommer att vara en form av pubrunda. 
Alla betalningar har kommit in för invigningen.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
10. PR 
Josefin berättar att headers till mentorskapet ska fixas. Vidare informerar hon om att 
hemsidan kommer att vara klar i mitten av februari.  
 
Punkten läggs till handlingarna 



 
11. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 20 februari kl 17:00 på Ekonomikum.  
 
12. Övriga frågor 
Victor får ordet och frågar om möjligheten att ändra positionen ”kassör” till ”skattmästare.” 
Sara klargör att detta går bra att ändra.  
 
Calle berättar att det ska hållas en träff under vecka nio då medlemmar får fråga styrelsen vad 
deras poster innebär osv. Sara ska kolla upp datum och lägga fram ett förslag.  
 
Punkten läggs till handlingarna.  
 
13. Mötets avslutande 
Sara förklarar mötet avslutat. 
 
 
Sekreterare     Justerare  
Fanny Olsson   Liz Holmquist  
 
 
 


