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Protokoll:
Samhällsvetarsektionens
styrelsemöte 2
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2020-09-21
Tid: 16.00
Plats: Zoom
Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse 20/21, kallelse@gota.gu.se, Sara Gabrielsen
Närvarande: Arvid Danielsson*, Ertan Kantur*, Claudia Willkomm*, Kenny Sahlsten*, Sara
Gabrielsen
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Arvid Danielsson

Arvid Danielsson öppnar mötet klockan

Styrelsen beslutar

16.02.
att anse mötet behörigen utlyst.

§ 1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar
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att välja Arvid Danielsson till

att välja Arvid Danielsson till

mötesordförande.

mötesordförande.

att välja Ertan Kantur till mötessekreterare.

att välja Ertan Kantur till mötessekreterare.

att välja Kenny Sahlsten till

att välja Kenny Sahlsten till
protokolljusterare.

protokolljusterare.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan

att lägga till en punkt om Sam-nätverket
att godkänna föredragningslistan

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte

att hålla ett öppet möte

§ 1.5

Mårunda
Föredragande: Mötesordförande

Alla mår bra!

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att sikta på 17:30

att sikta på 17:30.
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§2

Rapporter

§ 2.1

Presidierapport
Föredragande: Presidiet

Presidiet har hållit på med att få tag på alla
STREPAR och att arrangera insparken. Vissa
andra arbetsuppgifter har vi fått vänta att
komma igång med, men nu finns det tid för
att börja med de mer långsiktiga projekten

§ 2.2

Insparken
Föredragande: Ertan Kantur

Insparken är klar och nu börjar processen
med att utvärdera. En enkät har skickats ut
till faddrarna och en till de nya
studenterna, som ska sammanställas inom
kort. Men de tidiga svaren tyder på en
väldigt positiv insparksupplevelse, med en
del förbättringspunkter vad gäller
kommunikation och fadderutbildningen.

§ 2.3

Rapporter från styrelsen
Föredragande: Styrelsen

Kenny: Har funderat kring Sam-nätverket,
vilket han ska prata mer om senare.
Claudia: Har haft möten med
arbetsmarknadsansvariga och börjat
spåna på vad som ska göras i framtiden.
Just nu ska Claudia titta på vad
föreningarna gör gällande
arbetsmarknadsfrågor och se vad som
kan göras utifrån det.
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§ 2.4

Rapporter angående arbetsmiljö
Föredragande: Sara Gabrielsen

Sara har gått på LAMK där det var mycket
fokus på situationen med coronan och vad
distansundervisning har haft för påverkan
på studenterna. Innan sommaren gjordes
en enkät på detta som visar på blandade
svar: för vissa studenter har det fungerat
bättre att ha saker på distans, medan
andra har haft det svårare. Men något som
resultatet tydligt visar är att kvalitén på
undervisningen upplevs som sämre.
I mitten på oktober kommer det vara en
arbetsmiljödag för alla på GU som arbetar
med detta, där det ska vara
inspirationsföreläsningar och annat.
Arbetsmiljörond ska vara i slutet på
oktober, och Sara planerar att ta kontakt
med alla sektionsföreningar om de har
några synpunkter på föreläsningssalarna.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val till Göta studentkårs valberedning och valnämnd
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga valen tills vidare

att bordlägga valen tills vidare

§4

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden föreligger
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§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Kommunikationsansvarig i styrelsen
Föredragande: Arvid Danielsson

Presidiet har pratat med folk under
insparken och det finns två personer som
har visat intresse för posten.
En av de intresserade är från en av
föreningarna och är intresserad av att
jobba med det mer strukturella vad gäller
kommunikation, och har även visat
intresse för själva styrelsearbetet också.
Den andra personen är också från en av
föreningarna och är intresserad av att
sköta sociala medier och producera
material i våra kanaler.
Styrelsen diskuterar vad som känns mest
lämpligt för styrelsen, och är eniga om att
det vi behöver är någon som kan arbeta
mer långsiktigt och som kan vara en del av
styrelsearbetet.

§ 5.2

Göta som organisation
Föredragande: Presidiet

Arbetet har dragit igång med att samla in
underlag från föreningarna och
engagerade
Kenny påpekar att Samsek fungerar
väldigt bra, medan det känns som att det
är de andra sektionerna som har det
svårare att få folk att engagera sig. Kenny
menar att det kan vara problematiskt att
centralisera, något som det talats om,
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eftersom mycket arbete på Samsek görs
ideellt i föreningarna. Kenny menar också
att det kan vara svårt att sätta sig in i
respektive fakultets sätt att arbeta med
utbildningsbevakning om sådana frågor
hanteras alltför centralt.
Claudia fyller i angående frågan om att
centralisera och menar att det kan uppstå
en större spricka mellan Göta centralt och
sektionsföreningarna.

§ 5.3

Sam-nätverket
Föredragande: Kenny Sahlsten

Kenny har funderat kring vad Samnätverket ska vara och vad man kan göra,
och listar flera teman som man kan ha vid
dessa. Det är saker som kursvärdering,
likabehandling, pedagogik, hållbarhet och
flera andra saker som kan inkluderas i ens
arbete med utbildningsbevakning. Men
även andra teman som handlar om
arbetet, till exempel om hur man som
studentrepresentant vill att arbetet med
Göta Samsek ska se ut.
Arvid och Kenny bestämmer att boka in ett
möte för att komma igång med detta.

§6

Övriga frågor

Inga övriga frågor
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§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Alla tyckte att det var ett bra möte med
bra diskussioner.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa styrelsemöte är planerat till 20-10-12
klockan 16.00.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande avslutar mötet klockan
17.26.

Justering av protokoll

Arvid Danielsson,

Ertan Kantur,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Kenny Sahlsten,
Justerare
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