
Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 
Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 802439-0711 
 
 
Datum: 3 oktober 2016  Plats: Ekonomikum H432  Tid: 17:00 

Närvarande    Frånvarande 

Sara Enlingfors  Victor Fornander 
Fanny Olsson  Adam Åhlin  
Madeleine Engström  Olivia Lindqvist 
Hanna Lundström  Liz Holmquist   
Ellen Ragnarsson     
   
Lina Hedlund 
Josefin Hasselqvist Haglund 
Julia Färdvall 
Julia Hässel 
Rebecca Samuelsson 
Malin Dahl 
Calle Håkansson 

 
1. Mötets öppnande  

Sara förklarade mötet öppnat.  

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  

Sara föreslog Sara till ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Sara till ordförande 

 
 

Sara föreslog Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Fanny till sekreterare 
 
 
Sara föreslog till Madeleine justerare  
Styrelsen beslutade att utse Madeleine till justerare  

 
b) Godkännande av kallelsen  
Styrelsen godkände kallelsen 

c) Godkännande av dagordning 

Efter några få justeringar (tillägg: punkt b) under aktivitetsutskottet samt punkt a) under 
övriga frågor) fastsällde styrelsen dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet (10 minuter) 



a) Lägesrapport 

Sara informerade om rummet som föreningen eventuellt ska hyra på kulturgeografen. Om vi 
ska genomföra detta beror på ekonomin, ett alternativ är att prata med institutionen för att få 
pengar från dem. Sara ska diskutera detta med institutionen och läget ser hoppfullt ut.  

b) Beslut av inköp av ny kaffebryggare 
Styrelsen godkände inköp av ny kaffebryggare.  

Punkten lades till handlingarna.    

4. Vice ordförande har ordet (5 minuter) 

a) Information från sektionerna 

Calle informerade om att det inte varit några fler fler möten sedan förra styrelsemötet och att 
Liz har börjat med frågor till utvärderingarna gällande kurser.  

b) Diskussion om SSO 

Calle har varit i kontakt med SSO och berättade att föreningen ska få ett studieombud. Möten 
med SSO hålls ca 3-4 gånger per termin. Under dessa kan man påverka studiemiljön osv.  

Punkten lades till handlingarna.  

Besök från Samsek och studiebevakare 

Ordförande i Samsek, Amanda och studiebevakare, Lucas kom på besök. Amanda 
informerade om hur vilka sektioner som finns och hur de arbetar. Idag är det elva föreningar 
som ingår i Samsek, där föreningen Samhällsvetarna är en av dem. På senare tid har 
strukturen förändrats då både jursek och uppsalaekonomerna har blivit kårer. Ekosek och 
Samsek har slagits samman och med detta följde nödvändiga förändringar. Nu finns det två 
råd, sektionsrådet vilket är ett beslutande råd och institutionsrådet där olika organs 
studentrepresentanter ingår.  

Studiebevakaren Lucas berättade om sin roll och vad man som student kan få hjälp med av 
honom, tex sent inlämnade tentor och studiemiljö. Vidare informerade han om 
studieskyddsombud som ska tillsättas för föreningen och utbildningen som tidigare nämnt. 
Avslutningsvis uppmuntrade de styrelsen att ta kontakt vid frågor, problem eller önskemål.      

5. Ekonomi (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Eftersom Victor är frånvarande tog Sara hans plats. Hon rapporterade om att samtliga fakturor 
har kommit in för invigningen förutom den från mellanstadiefestens lokal. På ÖG har vi 
betalat 1400 kr för ett skadat bord men för övrigt har det inte varit några extra kostnader.  

56 anmälningar har inkommit till skidresan.  

Punkten lägges till handlingarna.  

 



6. Generaler (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Generalerna informerade om att invigningen har varit väldigt lyckad. Det har varit en incident 
med en fadder som brutit reccefriden och ett möte har hållits angående detta med de 
inblandade. Utvärdering om invigningen ska skickas ut under nästa vecka, en till reccarna och 
en till faddrarna. Samvetardagen var lyckad och beerpong-turneringen (med vatten i glasen) 
var ett roligt inslag.  

Punkten läggs till handlingarna.   

7. Utbildningsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Anders Ygeman ska hålla föreläsning 28 november 2016. Utskottet har sökt bidrag till vakter. 
Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson är bokade för debatt. Förslag på en annan moderater 
än Stig-Björn utlyses. Case-föreläsning hålls nästa vecka. Retorikföresläsning kommer hållas 
under vårterminen. Nästa utskottsmöte är inplanerat men exakt datum är inte satt än.   

Punkten läggs till handlingarna.  

8. Aktivitetsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Julia informerade om att projektgrupperna är igång. På onsdag är det pubrunda, vilket verkar 
bli lyckat. Arbetet med stämpeln är också igång. Dynamicusloppet verkar bli en succé med 
fullsatt sittning med många deltagare från föreningen.  

b) Diskussion om deltagande på event  

Frågor har inkommit angående om utomstående får delta på föreningsevent. Josefin föreslog 
att man får ta med utomstående på event som tex pubrundor men inte på större event som 
skidresan eller kryssningen.  

Styrelsen går till beslut om utomstående får delta på pubrundan 5 oktober. Kommande events 
beslutas på nästa möte.  
Styreslen beslutar att utomstående får delta 5 oktober på pubrundan, med förvarning till 
aktivitetsutskottet men att detta inte ska marknadsföras på pubrundan. Dessutom ska policy 
tas fram tills nästa möte.  

Höstfesten kommer hållas i början av november. Arbetet med sångboken är igång, vilket går 
bra och är planerad att vara klar till julfesten 2016.  

Sara fick ordet och berättade om balen som kommer hållas på slottet. Priset blir lite dyrare än 
föregående år men vi hoppas att folk är mer villiga att betala lite mer för slottet än nation. 
Sponsring ska sökas för eventet.    

Punkten lades till handlingarna.  



9. Näringsliv & Sponsorgruppen (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Malin berättade om planeringen av resan till Bryssel som går bra. Facebook-event ska komma 
ut snart. Malin har varit i kontakt med Upstuk angående Linkdin-kväll i november med 
arbetsgivarperspektiv.  

b) ST eller SSR 

En diskussion fördes angående om föreningen ska förlänga kontrakten med ST eller SSR. 
Fördelar och nackdelar diskuterades med respektive företag. Exempel är vad föreningen fått 
ut hittills, vilka krav sponsorerna erbjuder och hur samarbetena sett ut hittills. Beslutet flyttas 
fram till nästa möte.  

Punkten lades till handlingarna. 

10. PR (5 minuter) 

a) Lägesrapport 

Josefin informerade om att läget är stabilt och lugnare nu när invigningen är över. Nyhetsbrev 
ska skickas ut. Bilderna från gasquen kommer läggas upp så fort som möjligt. Ny 
podcastgrupp ska sökas.   

Punkten lades till handlingarna.  

11. Mentorskap 

a) Lägesrapport 

Hanna informerade om mötet förra veckan med mentorerna. Det har varit vissa problem med 
utbildningar för mentorer eftersom det varit för få anmälda. Detta problem är löst och 
utbildning kommer att hållas. Bidragsansökan har skickats in till fika för mentorsskapsmöten 
men denna har inte blivit besvarad än.  

Punkten lades till handlingarna.  

12. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 17 oktober kl 17:00 2016.  

13. Övriga frågor  

a) Diskussion om skåpet  

Detta berörde saker som ska slängas eller behållas, styrelsen gick igenom var sak för sig och 
tog beslut om detta.  

Punkten lades till handlingarna.  

 



14. Mötets avslutande  

Sara förklarade mötet avslutat.  

 
 
Sekreterare      Justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny Olsson    Madeleine Engström 
 
	


