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Protokoll:
Samhällsvetarsektionens
styrelsemöte 5
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2021-12-14
Tid: 16.00
Plats: Zoom
Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse 20/21, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Arvid Danielsson*, Ertan Kantur*, Kenny Sahlsten*, 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

att välja Arvid Danielsson till

att välja Arvid Danielsson till

mötesordförande.

mötesordförande.
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att välja Ertan Kantur till mötessekreterare.

att välja Ertan Kantur till mötessekreterare.

att välja Beatrice Hedly till justerare av

att välja Beatrice Hedly till justerare av

dagens protokoll.

dagens protokoll.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

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

§ 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

Alla mår bra!

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att sikta på 17:00

att sikta på 17:00

§2

Rapporter

§ 2.1

Presidierapport
Föredragande: Presidiet
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Arvid fortsatt jobba med dokumentet för

Styrelsen beslutar

doktorandråden, haft presentation för
doktorandråden för att utveckla

att lägga rapporten till handlingarna.

samarbetet
Hade möte med fakutletten om streparvden, fakulteten ska följa rektorns beslut
Hade en styrelseutbildning med Demos, sa
ha samma för SG Globala på onsdag
En stor grej hände – vi blev inbjudna till
rektors frukost vilket gav tillfälle att lyfta lite
frågor som ofta hamnar på fakultetsnivå
till universitetsnivå. Pratade om
salstentamen och hur universitet kan
förbättra användandet av Canvas.
Ertan har lagt väldigt mycket fokus på det
studiesociala och insparken det senaste.
Insparksplaneringen tar väldigt mycket tid
på grund av situationen av att den
behöver vara helt digitalt.
Musikhjälpen har det pillats med en del
med på instagram, och det har varit en
succé!

§ 2.2

Rapporter från styrelsen
Föredragande: Styrelsen

Kenny:

Styrelsen beslutar

Kenny har jobbat på med Sam-nätverket
med fokus på sektionsföreningarna

att lägga rapporten till handlingarna.

fungerar. Ett problem var att det inte dök
upp så mycket folk från föreningarna, men
det framkom en massa nyttigt som vi kan
ta med oss framöver.
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Bea:
Varit på BFU, där man diskuterade corona,
examinationer och den nya
jämställdhetspolicyn. Suttit mycket med
Ertan och fixat med digitala event och
planering till insparken, och även varit med
på det första mötet med studiesociala
rådet

§3

Valärenden

Inga valärenden föreligger.

§4

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden föreligger.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Utvärdering av terminen
Föredragande: Arvid Danielsson

Gick kanske inte riktigt som man tänkt sig
på grund av läget. Har varit svårt att hitta
en stadig form för hur man ska arbeta
eftersom man alltid ha behövt ändra på
sina arbetssätt. Frågan till resten är hu de
anser att det funkat.
Det tycks att det ändå funkat bra med
tanke på förutsättningarna. Studenterna
har uppskattat insparken, digitala event
och alla har verkligen jobbat på bra. Det
har gått så bra som det kan gå.
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Sektionens arbete flyter ändå på,
föreningarna har inte dött utan det
tillkommer snarare mer engagemang.
Det har varit svårt att inkludera hela
styrelsen i varandras arbete eftersom allt
är på distans, vilket gör att arbetet inte
faller lika naturligt som tidigare.
Har fungerat bra med Sam-nätverket och
det finns utvecklingspotential.
När det gäller styrelsearbetet så har det
funkat bra, alla kommunicerar väl om vad
de gör.
Det finns en åsikt om att presidiet har
jobbat väldigt mycket centralt på olika
policy-saker, och att det inte alltid funnits
möjlighet att få en insyn i dessa. Det vore
bra om man kunde hojta till på styrelsen
när det kommer aktuella frågor
exempelvis.
Det känns som att det hade kunnat göras
mer med utbildningsbevakningen. Typ om
man kan få lite mer kommunikation kring
det och mer kontakt med Göta-centralt.

§ 5.2

Mål för nästa termin
Föredragande: Arvid Danielsson

Arvid känner att rent
utbildningsbevakningsmässigt är att driva
lite större frågor på ett mer fokuserat sätt.
Att vi hittar en viss typ av frågor som vi
fokuserar på, samordnar detta med
föreningarna, och driver på de frågorna
gemensamt.
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Presidiet ämnar att fokusera mer på
sektionen under våren.
Ertan nämner att det vore kul att fokusera
på föreningarna genom sam-nätverket,
föreningskonferenserna och
styrelseutbildningar. När det gäller det
studiesociala bör målet vara att försöka
skapa mer av ett ”community” på Samsek,
istället för att fortsätta med digitala event
eftersom det gett väldigt blandade
resultat vad gäller deltagande.
Bli mer införstådda i vilka frågor
föreningarna driver. Ta fram ett åsiktsdokument för Samsek genom
föreningarna.

§ 5.3

Sam-nätverket
Föredragande: Kenny Sahlsten

På senaste sam-nätverket kom det inte så
många från föreningarna, vilket är ett
problem eftersom det riktades mot just
dem. Visserligen kom det fram väldigt
mycket nyttiga saker att ta med sig, men
frågan är hur vi får fler att komma till dessa
tillfällen.
Ett förslag är att man börjar skriva lite mer
direkt till dem, och ligga på lite mer på ett
uppmuntrande sätt. Nästa Sam-nätverk
ser ut att ligga under insparken, och
kommer därför att flyttas till vecka 5.
Vi ska titta på frågan lite närmare när
nästa tillfälle närmar sig för att se hur vi
kan arbeta med detta.

fffff
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§6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Bra möte, väldigt bra diskussioner och kul
att vi hade en samsyn på saker och ting.
Gänget ser fram emot att komma igång
med arbetet efter julledigheten.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa styrelsemöte är planerat till 11 januari
2020, 16:00

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande avslutar mötet klockan
17.17
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Justering av protokoll

Arvid Danielsson,

Ertan Kantur,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Beatrice Hedly,
Justerare
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