Mötesprotokoll för Styrelsemöte
Datum: 2/01-18
Plats: B153, Ekonomikum
Tid: 17.15
Närvarande:
Emma Wallin, Ellinor Ljung, Ebba Cronholm, Jorunn Lindström, Nora Jonsson, Lovisa
Brämming Caroline Matts, Emma Svensson, Anna Woodcock, Maja Jonsson, Hannah
Melander, Moa Berander, Elin Olsson, Julia Bengtsson, Linn Seipel, Linnea Strand, Emma
Westin, Jakob Menlenius, Sofia Hagberg, Karolina Arrenius, Anneli Modin, Hanna
Walfridsson, Maja Albertsson, Annie Hogner, Elin Salemyr, Moa Nachtweij, Johannes Bäck,
Fred Melin, Erik Karlsson, Emmelie Tiderman, Liam Karatas
§ 1 Inledning
1.1 Mötets öppnas
Ordförande Emmelie Tiderman förklarar mötet öppnat kl 17.15
§ 2 Formalia
2.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Emmelie Tiderman blev vald till mötesordförande
Johannes Bäck vald till blev sekreterare
2.2 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Emma Wallin och Linnea Strand blev valda till justerare
2.3 Godkännande av kallelse
Godkänt
2.4 Godkännande av dagordningen
Godkänt
2.5 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Godkänt

§ 3 Fyllnadsval
3.1Vice ordförande
Liam Karatas vald till vice ordförande för Uppsala medievetare
3.2 Sekreterare
Valdes att utskotten ska vara ansvariga på ett rullande schema, kopplat med fikalistan
(som nu blivit uppdaterad)
3.3 Ordförande för Marknadsföringsutskottet
Anna Woodcock vald till ny ordförande för marknadsföringsutskottet
3.4 Vice ordförande för Marknadsföringsutskottet
Hannah Melander vald till vice ordförande marknadsföringsutskott
3.5 Vice ordförande för Näringslivsutskottet
Det var fyra nomineringar men eftersom en av kandidaterna ej var närvarande så
bordlades valet till nästa styrelsemöte. Tills vidare blir kandidaterna invalda till
suppleanter.
3.6. Suppleanter
Marknadsföringsutskottet
Caroline Matts, Emma Svensson, Moa Berander, Julia Bengtsson
Eventutskottet
Lovisa Brämming, Maja Jonsson, Elin Olsson, Annie Hogner, Elin Salemyr
Näringslivsutskottet
Linn Seipel, Jakob Merlenius, Rasmus Sundman
3.7 Ordinarie ledamot Samsek
Det valdes att rollen som representant i Samhällsvetenskapliga Sektionen skulle
roteras mellan utskotten
3.8 Suppleant för Samsek
Se beslut ovan
3.9 Diskussion om institutionsrådet
Emmelie berättar om institutionsrådet och det kommer komma en till post post för
ordinarie ledamot hos studentrepresentation i institutionen, på så sätt kommer vi inte

behöva dela den talande/beslutsfattande rollen med Systemvetarna utan föreningarna
kan representera sina utbildningar självständigt från varandra..

§ 4 Informationsärenden
4.1 Näringslivsutskottet
Utskottet har haft ett möte och ett studiebesök hos SVT. Det ska bli ett julmingel den
5/12 i Humlan tillsammans med sex stycken företag. De försöker fixa sponsorer till
det eventet. De räknar med att detta kommer ske på kvällen. De hoppas kunna få
struktur inom utskottet och hoppas detta kommer ske med de nya medlemmarna. De
vill ha studiebesök, fem snabba osv. och även starta upp en ny grej “månadens
medievetare”. De vill även försöka fixa sponsorer till föreningen, kanske starta upp en
sponsorgrupp eller ett utskott. Emmelie föreslog att det skulle lyftas på nästa möte om
det blir ett nytt utskott/grupp eller ej. Det har förmodligen fixat två föreläsare. Det
lyftes på mötet om ev. samarbetspartners
4.2 Marknadsföringsutskottet
Vi har fått en ny logga och arbetar mot en ny grafisk design. Det har varit mycket
arbete med hemsidan. Näringsliv frågade hur lång tid innan de var tvungna att be om
en affisch, de svarade ca. två veckor. De pratades om tygpåsar och roll-ups. Moa
föreslog att det borde finnas en drivemap för foto och videos vilket Emmelie skapade
under mötet. Att styrelsen borde ta en gemensam bild och att vi borde presentera
utskottet i t.ex. instaflödet. Det lyftes att vi som förening borde investera i en kamera.
4.3 Eventutskottet
Har haft två möten, det som är planerat i framtiden är reccegasque, halloween
pubrunda, spelkväll på V-dala, slabb på Norrlands och en julavslutning.
4.3.1 Välkomstveckan
Planeringen för nästa inspark ska inom kort startas av generalerna för HT18
4.4 Utbildningsutskottet
Det finns utbytesplatser att söka till Prag och Bremen, det kommer komma en
laborativ lärosal på eko. Vi måste hitta studentrepresentanter till kurserna inom MKV.
De ska ha ett öppet utskottsmöte den 11/10. De skulle vilja ha en “utbildningsserie”
eftersom studenterna vill ha mer praktiska moment typ inom foto, cv etc. De vill
anordna en pluggstuga inför MKV-As tenta.
4.4.1 Samsek
Det kommer vara utbildningsutvärderingar nästa år.

4.4.2 Institutionsrådet
Se information om institutionsrådet ovan
§5 Intern kommunikation
5.1 Slack
Emmelie föreslår att vi flyttar all vår konversation från Facebook till Slack. Det
beslutades att godkänna detta.
5.2 Avhopp
Emmelie påpekar att de är viktigt att styrelsemedlemmarna säger till om de måste
lämna sin post och kliva av samt att det är viktigt att man säger till när man ej kan
närvara på möten.

§ 6 Kontaktdagarna
Det har varit ett möte med Kontaktdagarna om hur kommunikationen mellan oss och dem ska
vara, förhoppningsvis så kommer samarbetet blir bättre.
§ 7 Återblick på vårterminen 18
7.1 Mål för HT18
- punkten bordlades till nästa möte
§ 8 Inskickat förslag om idrottsutskott
Det har kommit in ett förslag om ett nytt utskott som har fokus på idrott, typ resor och
fotbollsträningar etc. Frågan bordlades till höststämman.
§ 8 Övriga frågor
Det lyftes frågan om vem som var ansvarig för välkomstveckan. Detta skulle diskuteras
mellan event, generalerna och ordförande.
§ 9 Mötets avslutande
Mötesordförande Emmelie Tiderman förklarar mötet avslutat kl.18.34
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