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Protokoll:
Samhällsvetarsektionens
styrelsemöte 4
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2021-11-16
Tid: 16.00
Plats: Zoom
Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse 20/21, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Arvid Danielsson*, Ertan Kantur*, Claudia Willkomm*, Kenny Sahlsten*, Sara
Gabrielsen*, Emilia Tengborg*, Beatrice Hedly*
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Arvid Danielsson

Arvid Danielsson öppnar mötet klockan

Styrelsen beslutar

16.03.
att finna 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 justerare av

att välja Kenny Sahlsten till justerare av

dagens protokoll.

§ 1.3

dagens protokoll.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

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

Presentations- och mårunda
Föredragande: Mötesordförande

Gänget mår bra, om än lite trötta en
måndag som den här.

§ 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

Arvid har jobbat mycket med

Styrelsen beslutar

anpassningar till det nya läget med
anledning av restriktionera. Jobbar mycket

att lägga rapporten till handlingarna.

med flera olika arbetsgrupper centralt på
Göta. Har haft möte med dekan angående
corona-läget. Har även deltagit i rektors
verksamhetsdialog, där frågan om
studenternas psykosociala hälsa lyftes
från vår sida.
Ertan – gjort mycket studiesocialt

§ 2.2

Corona
Föredragande: Presidiet

Fått från central Göta att man ska jobba

Styrelsen beslutar

hemifrån om man kan.
att lägga rapporten till handlingarna.
Meddelat föreningarna att inga fysiska
tillåts.
Närmast kommer Göta att diskutera hur vi
förhåller oss till insparken, och vilka
restriktioner Göta kommer att ha.

§ 2.3

Rapporter från styrelsen
Föredragande: Styrelsen

Kenny:

Styrelsen beslutar

Deltog i kvalitetsseminariet som fakulteten
anordnade. Var med på det senaste Sam-

att lägga rapporten till handlingarna.

nätverket där det diskuterades om
arbetsmiljö. Även jobbat med frågor om
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salstentamen ska få genomföras framöver
med tanke på restriktionerna.
Sara:
Har haft möte med lokalkommitté, där det
framkom att det ska göras en del
renoveringar i lokalerna. På psykologen har
nytt möblemang kommit in. Jobbas på
med en ny ALC-sal på Psykologen.
Alla institutioner har fått möjlighet att
genomföra vissa moment fysiskt, men är
oklart om detta kommer att kunna
genomföras med anledning av de nya
restriktionerna.
Var med på LAMK. Pratades mycket om
psykosocial hälsa och ensamhet med
anledning av distansundervisningen. Finns
en kunskapsbank med insatser som kan
komma att genomföras.
Bokats in två arbetsmiljöhalvdagar.
Kommer sitta med i en arbetsgrupp för att
planera in dessa tillfällen.
Bokat in fysisk arbetsmiljörond i december,
och Sara ska ta in inputs från alla
föreningar om deras åsikter om
lärosalarna.
Claudia:
Haft med möte med SG Europa, Demos
och Politeia om vad dem vill göra
arbetsmarknadsmässigt, och alla var
taggade på att få ihop något.
Hade möte med Göteborgs stad
tillsammans med Politeia om att arrangera
något digitalt arbetsmarknadsevent i
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februari. Tanken är även att eventet kan
vara för Demos och SG Europa också.
Ska ha möte med Framtiden om ett event
för cv skrivande och dylikt.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val av styrelseledamot med kommunikationsansvar
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att välja Emilia Tengborg till

att välja Emilia Tengborg till

styrelseledamot med

styrelseledamot med

kommunikationsansvar.

kommunikationsansvar.

§ 3.2

Val av styrelseledamot med studiesocialt ansvar
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att välja Beatrice Hedly till styrelseledamot

att välja Beatrice Hedly till styrelseledamot

med studiesocialt ansvar.

med studiesocialt ansvar.

§ 3.3

Val BFU
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att välja Beatrice Hedly till

att välja Beatrice Hedly till

studentrepresentant i Beredningsgruppen

studentrepresentant i Beredningsgruppen

för utbildning på grund- och avancerad

för utbildning på grund- och avancerad

nivå

nivå
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§4

Beslutsärenden

§ 4.1

Föreningsstatus för Helianthus
Föredragande: Arvid Danielsson

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Helianthus

Att godkänna Helianthus

föreningsansökan och ge dem status som

föreningsansökan och ge dem status som

sektionsförening på Göta studentkårs

sektionsförening på Göta studentkårs

samhällsvetarsektion

samhällsvetarsektion

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Styrelsepresentation på instagram
Föredragande: Arvid Danielsson

Vi har pratat om sektionens externa
kommunikation och om vad vi kan få till för
kampanjer på våra sociala medier. I ett
möte med Emilia pratade vi om att köra en
kampanj där vi presenterar
styrelseledamöterna. Frågan från presidiet
är vad vi tycker om det här?
Claudia ställer sig positiv till detta och
menar att det är viktigt att vi presenterar
oss, på det sätt att folk känner till oss och
vet att man kan engagera sig på olika sätt
på Samsek.
Alla ställer sig positiva till att genomföra
detta!
Ertan, Arvid och Emilia tar på sig att ta fram
vilka frågor alla ska svara på inför dessa
presentationer.
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§6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Kul att se alla igen! Bra möte, ovant att det
gick så här snabbt. Kul att alla poster nu är
tillsatta.
Vi kan dock fundera lite mer kring hur vi
kan inkludera varandra i varandras arbete.
Alla jobbar på bra enskilt, men om vi kan få
ihop lite mer samarbete vore det super!

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa styrelsemöte är planerat till 08-12-20
klockan 16.00

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande avslutar mötet klockan
16.54.
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Justering av protokoll

Arvid Danielsson,

Ertan Kantur,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Kenny Sahlsten,
Justerare
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