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1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Styrelsen beslutar att  

välja Malin Kristoffersson till mötesordförande 

välja Moa Wahlborg till mötessekreterare  

välja Isac Jonsson till justerare 

 

b) Godkännande av kallelsen  

Kallelsen kom en vecka innan mötet. 

Styrelsen beslutar att 

godkänna kallelsen 

c) Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutar att 

godkänna dagordningen 

 

3. Ordförande har ordet  

a) Informationsmöte med KK och nationerna 

Malin var på möte med KK, regionen och polisen. Inga fysiska event är lämpliga. 

Insparksaktiviteter kommer inte kunna ske, preliminärt sista februari.  

Skjuts eventuellt upp till april-maj. Då kommer vi dessutom kunna vara utomhus och 

därigenom minska smittspridningen.  

b) Andra föreningar 



Malin har snackat med andra föreningar om deras inspark. Ingen är säker på hur det ska gå 

till, men alla är inställda på att skjuta upp insparken. Försöka få nya medlemmar på annat 

sätt? 

Kanske att man tar en avgift på 150 kronor för tygkassen med sångbok osv, bli tillagda i en 

invigningsgrupp.  

 

c) Samvetarpodden 

Det vore kanske en bra idé att låta medlemmar spela in avsnitt också? Det tycker alla låter 

bra! Malin fixar ihop något. 

 

4. Vice ordförande har ordet  

a) SAMSEK 

William har varit på möte. Situationen på statsvetenskapliga institutionen: ekonomiska 

problem. Tydligen får studenterna ta smällen genom att institutionen kommer dra in på 

utbildningen vilket inte är bra. Uppsala Politicesstuderande (UPS), kände sig hjälplösa. 

William vill gärna hjälpa UPS och kanske andra föreningar och gå ihop för att få mer kraft. 

Han ska maila UPS och kolla hur vi ska gå tillväga. 

b) Enkät 

Emma påbörjade en enkät, vilket vi pratade om på förra mötet. Det är ett samarbete med 

KultGeo. Dock är det svårt att få kontakt med anställda på institutionen. Vi återkommer till 

detta. 

5. Ekonomi  

a) Lägesrapport  

Inget. 

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport (Uppdatering) 

Samshopsprylar har börjat anlända! 

Funderar på att hålla i en karriärskväll på zoom? Kontakt med SSR om samarbete. 

Spons kommer ändå behövas eftersom vi förhoppningsvis kommer ha en fysisk inskrivning 

trots allt, typ med preliminär anmälan inför insparken som då blir senare under våren. 

7. Utbildningsutskottet  

a) Examensceremonin 

Examensceremonin blir helt inställd. Jättetråkigt. Förhoppningen blir att det kan hållas till 

sommaren istället. 

Kommunicerat med studenthälsan om föreläsning om psykisk hälsa, det blir av senare. 

Har även en idé om att sätta upp en tipspromenad som sitter uppe en period, kanske en dag. 

Eventuellt möjlighet att vinna samshop-prylar, samarbete med idrott? Anmälan via Bonsai.  

8. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport  

Inga av deras evenemang blir av. Inte ens Åre. Jättetråkigt.  

De har dock många idéer om Instagram-videos med aktiviteter man kan göra själv eller med 

den man bor med. Kanske live-videos med Friskis-pass, cook-along, julpyssel, stickning och 

virkning. 

9. Idrott  

a) Lägesrapport 

Inget. 

10. Generaler  

a) Lägesrapport  

Blir som sagt uppskjuten invigning. De ska på utbildning nästa vecka. De försöker komma på 

hur man kan ha lite aktiviteter ändå i början av terminen.  



Första dagen blir som vanligt, indelning i lag etc, med lagchatt etc. Då kan man åtminstone få 

en första kontakt och något att se fram emot.  

Malin har en tanke om att faddrarna enskilt ska höra av sig till några reccar och erbjuda hjälp 

med att skaffa kårleg och dylikt.  

William undrar om samvetardagen ska skjutas upp eller vara online. Det kanske inte blir så 

kul online när man inte heller får falafel, men det är ju ett bra sätt att introducera föreningen. 

Det tål att tänkas på!  

11. PR  

a) Lägesrapport  

De fixar med lite poddavsnitt, men har annars inte så mycket att göra. Känns viktigt att ha 

något varje vecka. Det finns nog många kreativa i föreningen som inte är i styrelsen som kan 

göra kul poddavsnitt. 

12. Nästa möte  

Tisdag den 15e december, klockan 15. 

13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

14. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Moa Wahlborg 

 

Justerat: Isac Jonsson  


