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§ 1 Mötet öppnas 16:05
1. Val av mötesordförande: Karin Murray
2. Val av mötessekreterare: Ebba Lagerkvist
3. Val av justerare: Priya Kaur
§ 2 Fastställande av dagordning:
1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.
§ 3 Genomgång av föregående protokoll
1. GDPR och anmälningsformulär. Alla måste gå in i sina gamla event och se till att de
rensas från gamla uppgifter om det inte gjorts. Själva formuläret kan ligga kvar för
framtida projekt men svaren måste rensas. Vi får inte spara personuppgifter. Såg att
det missats i ett formulär så alla som har projektgrupper måste gå in och dubbelkolla
@vilmahargeus
a. Bordläggs
2. GDPR och anmälningsformulär. Alla måste gå in i sina gamla event och se till att de
rensas från gamla uppgifter om det inte gjorts. Själva formuläret kan ligga kvar för
framtida projekt men svaren måste rensas. Vi får inte spara personuppgifter. Såg att
det missats i ett formulär så alla som har projektgrupper måste gå in och dubbelkolla
@lamia_nabil
a. Ja
3. GDPR och anmälningsformulär. Alla måste gå in i sina gamla event och se till att de
rensas från gamla uppgifter om det inte gjorts. Själva formuläret kan ligga kvar för
framtida projekt men svaren måste rensas. Vi får inte spara personuppgifter. Såg att

4.

5.
6.
7.
8.

det missats i ett formulär så alla som har projektgrupper måste gå in och dubbelkolla
@izabellazu
a. Ja
GDPR och anmälningsformulär. Alla måste gå in i sina gamla event och se till att de
rensas från gamla uppgifter om det inte gjorts. Själva formuläret kan ligga kvar för
framtida projekt men svaren måste rensas. Vi får inte spara personuppgifter. Såg att
det missats i ett formulär så alla som har projektgrupper måste gå in och dubbelkolla
@jasminefooladi
a. Bordläggs
Planera en digital kick-off (kahoot?) @priyakaur981@ebbalagerkvist1
@karinmurray1
a. bordläggs
Alla ska ha skrivit ett utkast på sin del av verksamhetsberättelsen till den 19/1
@livijabekkhus
a. ja, men inte förvaltningsberättelsen
Innan ws ska nöjes ha pratat med Livija mer specifikt @izabellazu@livijabekkhus
a. ja
Innan ws ska nöjes ha pratat med Livija mer specifikt (läs punkt b. i under 3.
nöjesutskottet i protokollet). @livijabekkhus@izabellazu
a. ja

§ 4 Ordförande och Vice ordförande:
1. Informationsärenden:
a. Dynamicus har bjudit in oss till deras PVD den 9e april
b. Vi har fått en förfrågan om att marknadsföra att dem söker studenter till en
kampanj på SU, jättekul! Då vet ni om ni ser det framöver, arvoderat uppdrag.
2. Att ta beslut om/Diskussion: 30 min
a. Emery berättar om plan/tankar för overaller
i.
om man beställer över 35st så kan man få färg. Ide att få igång
overaller till höst. Orangea till styrelsen och för de nya studenterna får
vita och att vi har en station där de får pynta sina overaller (skapa
gemenskap). Vita overaller går att beställa styck och billigt.
ii. Kostnad? Ska man betala själv? styrelsen kommer inte kunna betala
iii.
Två färger? kan det skapa problematik? De vita overallerna kan du
köpa separat och med färg minimum 35st.
iv.
Styrelsen kan lägga ut för 35 st.
v.
tre alternativ
1. styrelsen köper in orangea och säljer
2. vi kör på vita
3. koppla medaljer till overallerna
a. medaljerna ska vara till finsittningar men vi kanske kan
hitta något annat som kan sättas på overallerna? patches
som sthlmup kan bidra med!!
vi.
Ebba, Emery och Livija tar ett möte med hur vi kan gå vidare med
ekonomin. Kolla upp vilken färg vi ska ha, vad har vårt program?
b. Sekretessbelagt ärende - beslut återfinns i separat protokoll

c. Alla dokument som ska skickas in till p-riks behöver signeras fysiskt. Detta
innebär att alla som ska eller har signerat dokument under år 2020 behöver
signera fysiskt, även gamla sittande styrelse
i.

Ebba skriver ihop och skickar ut TRELLO

d. Vi måste skicka ut nytt mail för registrering
i.

Ebba skriver ihop och skickar ut TRELLO

§ 5 Projektansvarig
1. Informationsärenden:
2. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
a. Hur gick insparken? Bra/dåligt? Feedback och kritik?
i.
Bra projektgrupper
1. har inte legat på styrelsen på samma sätt, mer frivilligt
ii. Uppskattat att det varit digitalt om man är introvert
iii.
Jättebra inspark med tanke på förutsättningarna vi har haft
iv.
Utvärdering till faddrarna och studenterna TRELLO
v.
Inspo till kommande event nu under våren!
§ 6 Ekonomi
1. Informationsärenden:
a. 2020 är inte avslutat än pga två fakturor vi väntar på som ska gå på föregående
år. Den ena är för take away muggarna, ca 3000kr. Den andra är från
Samhällsvetenskapliga föreningen för hyran på Bojan för 2020, mellan
3000-4000 kr troligtvis. Jag skulle önska att vi ligger på i dessa ärenden för att
få klart det så fort som möjligt!
b. Jag har ännu inte reviderat budgeten för det beror lite på hur stor vinsten blir
för 2020.
c. Jag har påbörjat förvaltningsberättelsen men den kan också bara skrivas klart
när 2020 är klart.
d. Jag har inte fått in alla kvitton för insparken än så har dessvärre inte en
slutsumma vad insparken har kostat denna termin. Hittills uppgår kostnaderna
till 7206 kr.
2. Att ta beslut om/Diskussion: 15 min
a. Det går inte bra för Samhällsvetenskapliga föreningen pga corona och därför
behöver de höja hyran för Bojan. I dagsläget betalar vi 4000 kr/år för vårt rum
på Bojan minus det vi säljer under pubar/fester vi anordnar på Bojan. 2020
hade vi bara en fest (Halloweenfesten). De vill dock att vi ser över vår budget
och kollar om vi har råd att lägga en större summa på hyran. Denna summa ska
förbli höjd i så fall, alltså inte en "engångsföreteelse" för 2021. Enligt
Samhällsvetenskapliga föreningen skulle de behöva dra in 10 000kr/förening
som hyr rum för att de ska gå runt. De tittar dock på en lösning som är baserad
på kvadratmeter. De har stor förståelse för att studentföreningarna som hyr rum
på Bojan är ideella föreningar och kanske inte har så mycket pengar att lägga.
Frågan är hur mycket vi i styrelsen tycker är rimligt att betala för Bojan/år? Vi

har en buffert men kostnaden måste gå in i budgeten, vilket baseras på hur
mycket vi får in varje år (bidrag, samarbetspartners, annonser osv). Vi kan
alltså inte ta av vår buffert varje år för att "hjälpa" Samhällsvetenskapliga
föreningen utan det måste gå in i budgeten. Kan vi räkna ut hur många event/år
som skulle täcka upp för hyran? Hur många event är det rimligt att vi har på
Bojan under ett vanligt år (ej corona)?
i.
Under 2020 hade vi sittning och halloweenfest med alkoholförsäljning.
ii. Vi kan inte betala 10 000 kr med tanke på det vi får ut av det, skicket
och lokalerna exempelvis. Absolut kan vi höja lite, för att hjälpa dem.
Förutsatt att corona tar slut, försöka ha fler andra event än fester där för
att utnyttja bojan.
iii.
Vad händer om vi säger nej till att höja hyra?
1. De kommer behöva höja hyran.
iv.
hur mycket säljer vi för? Be dem att de får ta reda på hur mycket vi
säljer på våra event. så vi kan utefter det ta reda på hur mycket vi kan
höja. TRELLO livija och karin
v.
Någon tusenlapp kan vi höja
vi.
Vi borde utgå ifrån att det inte blir bättre än vad det är nu så vi har en
tryggare plan.
§ 7 Beslut
§ 8 Information från utskotten

1. Näringslivsutskottet
a. Informationsärenden:
i.
Signade samarbetspartners är 2021: Recpro, SSR, Akavia och Vision
ii. Förlängda avtal är: Poolia, Framtidsverket och ANTS.
iii.
I diskussion med: Psykologisk Metod
iv.
Har även vart i dialog med Lernia angående ett eventuellt samarbete.
v.
Personalvetardagen är planerad till den 14 maj. Kommer äga rum
digitalt 9-16.
b. Att ta beslut om/Diskussion: 20 min
i.
Jag och Rebecca känner oss väldigt stressade angående
mentorskapsprojektet då vi har svårt att rekrytera folk till
projektgruppen. Eventuellt skulle vi behöva lägga upp i klassgrupperna
i slutet av denna eller början av nästa vecka. Någon som har tips? Har
svårt att få ihop en plan över eventen inför vår och höstterminen då jag
är samarbetskoordinator till nästan alla samarbetspartners.
1. Mentorskapsprojektet: det som inte går att genomföra,
genomför vi inte. Om vi inte kan få ihop en projektgrupp så får
vi nog tacka nej denna gång.
a. Plan 1, kolla intresse för projektgrupp!!
b. Använd prmu!!
2. Samarbetspartners:
a. Marknadsför och leta intresse!! Folk kan få kontakter
och näringsliv! Lägg upp i klassgrupper OCH sociala

ii.

medier. Många studenter har fått jobb efter sina
samarbetspartners.
Hur ligger vi till med kampanjen? Har resterande styrelse läst igenom
vårt förslag? Kan vi fatta ett beslut nu?
1. JA!

2. Utbildningsutskottet
a. Informationsärenden:
i.
Certifieringsutbildningarna är igång. Preliminära datum för Aon är
10/4, och 17/4 varav Assessio har sagt att de återkommer när de kollat
på en tidsplan.
ii. Lamia har skickat ett mejl till SvHRF om att förnya samarbetsavtal.
Inväntar svar.
iii.
Lamia har skickat en ny bidragsansökan till institutionsprefekterna. De
vill veta priset på medaljerna per styck innan de kan ta ett beslut.
iv.
Utskottet söker projektgrupper för Riks-P:s konferens och
Alumnikvällen
b. Att ta beslut om/Diskussion: 20 min
i.
Dagens Samhälle söker 3 PAO-studenter till en panel den 21 April (5
min)
1. Lamia skriver ihop inlägg i förtroendevalda istället
ii. Riks-P:s Digitala Konferens 2021 (10 min)
1. Fixa en projektgrupp för detta? Kommer det finnas engagerade?
2. Vad är vår roll? SthlmUP är de enda som visat engagemang
a. Plan: sök projektgrupp men om intresset inte finns så
lägger vi ner det. Innan man annonserar, vad är syftet??
Måste veta mer konkret.
iii.
Alumnikvällen VT21 (10 min)
1. Hur gör vi om det inte finns en projektgrupp?
a. vara ärlig med att vi inte hitta någon projektgrupp men
att förklara att pga corona så kan vi inte lösa detta själva.
Skriva till Nikolaj på direkten för att öppna upp
diskussion.
iv.
Potentiellt samarbete med PerS (5 min)
1. facebook - trello

3. PR- & Marknadsföringsutskottet
a. Informationsärenden:
i.
Bytet av hemsidan planeras ske i februari/mars.
b. Att ta beslut om/Diskussion: 12 min
i.
Vi väntar på svar från Alltryck gällande möjligheter på att kunna få
med båda loggorna på termosarna på något sett. Hur vill vi gå vidare
om det inte är möjligt? Vilma gav förslaget att vi köper till SthlmUP
loggan som klistermärke.
1. Skriva ihop ett mail till dem och sätta krav och om de inte kan
lösa så tackar vi nej. Karin ringer om vi inte mailar om de
krånglar. Skriva att vi vill få svar NU.

ii.

Skulle vi publicera något gällande overall-gruppen?
1. inte relevant nu
iii.
Vi har blivit inbjudna att delta i Lund och Uppsalas digitala
arbetsmarknadsdagar. Personalvetare i Lunds arbetsmarknadsdag är
den 25/3, vilket dock är samma datum som framtidsmässan som vi ska
marknadsföra. Uppsalas personalvetarnas dag är den 9/4. Jag vet inte
om vi brukar bli inbjudna eller marknadsföra andras personalvetardagar
eller om det endast är pga. covid och att de är digitala, men är detta i så
fall något vi vill marknadsföra för våra studenter?
1. vi måste prioritera våra samarbetspartners så ej lund.
2. uppsala är två dagar efter vårt årsmöte, vi behöver lägga ner allt
fokus på våra event. Med tanke på digitalt bör vi fokusera på
oss. Men att de isf marknadsför vårt också! vi marknadsför när
vi har ledigt i vår kalender.
4. Nöjesutskottet
a. Informationsärenden:
b. Att ta beslut om/Diskussion:

§ 9 Övriga frågor
- När börjar vi med kampanjen?
1. Jasmine lägger upp en plan om kampanjen! TRELLO
Kan ta upp detta på utskottsmöten
2. Projektansvarig
- Studiecirklar, slopade det under vår period, ta bort från policydokument
- Framtidsverket ska ha event med oss, läggs in i kalendern.

3. Ändrade på utskottspunkterna i protokollet, ska vi fortsätta?
- JA
§ 10 Nästa möte
-

Läggs upp omröstning i Förtroendevalda Karin TRELLO

§ 11 Mötet avslutas: 18:15
Underskrift justerare:

