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Protokoll:
Samhällsvetarsektionens
styrelsemöte 6
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2021-01-14
Tid: 16.00
Plats: Zoom
Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse 20/21, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Arvid Danielsson*, Ertan Kantur*, Kenny Sahlsten*, Beatrice Hedly*, Claudia
Willkomm*, Sara Gabrielsen*
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Arvid Danielsson

Arvid Danielsson öppnar mötet klockan

Styrelsen beslutar

16.06
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 till Kenny Sahlsten 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.
att lägga till en övrig fråga om Samnätverket.

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte.

§ 1.5

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att sikta på att sluta vid 17:00.

att sikta på att sluta vid 17:00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Presidierapport
Föredragande: Presidiet
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Arvid har pysslat med kårpresentationer

Styrelsen beslutar

och studentärenden. Fått se den digital
Strep-utbildningen och det nya

att lägga rapporten till handlingarna.

rapporteringssystemet, vilket ser ut att
vara riktigt bra.
Ertan har jobbat främst med insparken.
Studiesociala rådet har kommit igång
också och ska starta med att arbeta för
deras ansvarspunkter i
verksamhetsplanen.

§ 2.2

Insparken
Föredragande: Ertan Kantur

Ska vara helt digital. Föreningarna har

Styrelsen beslutar

även önskat att ha många gemensamma
event, vilket gjort att vi kommer att Samsek

att lägga rapporten till handlingarna.

kommer anordna fyra event, och att Göta
centralt kommer anordna ytterliga två
event.

§ 2.3

Rapporter från styrelsen
Föredragande: Styrelsen

Kenny:

Styrelsen beslutar

På psykologiska institutionen kommer

att lägga rapporten till handlingarna.

kliniken att fortsätta hålla öppen men med
vissa restriktioner som kan komma med
reaktioner från folk. Om sådana frågor
kommer kan styrelsen skicka vidare till
Kenny.
Claudia:
Har börjat med arbetsmarknadsrådet, där
de jobbar med en kartläggning om
arbetsmarknadsfrågor, där Claudia har
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kontaktat prefekterna. Finns diskussioner
kring fler arbetsmarknadsrelaterade event.
Rådet har även varit i kontakt med
Göteborgs stad där tanken är en aktivitet
som ska handla om hur man gör sig
attraktiv på arbetsmarknaden som
samhällsvetare. Samarbetar där med
Politeia, Demos och SG Europa.
Bea:
Planerat en del inför insparksevent med
Ertan innan ledigheten.
Rapporterar om att mer studenter har sökt
hjälp, vilket visar att de kanske inte mår
super just nu. Studenter från globala
studier, statsvetenskap och offentlig
förvaltning var överrepresenterade.

§3

Valärenden

Inga valärenden föreligger.

§4

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden föreligger.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Mål för terminen
Föredragande: Presidiet
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Arvid och Ertan har arbetat fram ett kort
utkast till vilka mål sektionen kan ha för sitt
arbete under våren.
Målen är att: hålla fler styrelseutbildningar
till föreningarna; utveckla föreningarnas
arbete med utbildningsbevakning och
studentrepresentanterna; ett
åsiktsdokument; enkätutskick om olika
utbildningsrelaterade frågor; tätare
samarbete med SDR; digitala kampanjer i
studiesocialt syfte där vi ska engagera
medlemmar och föreningarna; eventuellt
studiesociala event i maj om
restriktionerna släpper; påbörja en tidigare
överlämning för efterträdarna.
Sara nämner att ombuden på GUS bör ha
statistik gällande diskrimineringsärenden
om man vill ha mer bakgrund till frågan
om rasism, som eventuellt ska samarbetas
om med SDR.
Kenny nämner att vissa punkter kan gå
över varandra, exempelvis att
åsiktdokumentarbetet går ihop med
utvecklingen av föreningarnas arbete med
studentrepresentanterna.
fffff

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Sam-nätverket
Föredragande: Kenny Sahlsten

Nästa sam-nätverk är på onsdag och
handlar om kommunikation. Arvid lyfter
frågan om att det krockar med
insparkseventet samma dag. Därför

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557446599902

Signerat AD, EK, KS

SAMHÄLLSVETARSEKTIONENS STYRELSE:
PROTOKOLL | SIDA 6/7
JUSTERING AV PROTOKOLL

kommer detta tillfälle att flyttas till den 27e
januari för att fler föreningsaktiva ska
kunna vara med.
Claudia lyfter att arbetsmarknadsrådet var
inbjudna till en work-shop om digitala
kampanjer, och att höra av sig till
eventansvarig om detta om det skulle vara
av intresse.
Ertan tipsar om att ta kontakt med Tobias i
god tid så att han eventuellt ska kunna
vara med.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Bra möte, bra diskussioner där vi lyfter
intressanta punkter i varandras områden.
Kul med diskussionen om de mer konkreta
målen för terminen.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa möte planeras till 1a februari 16:00

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötet avslutas 17:01.
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Justering av protokoll

Arvid Danielsson,

Ertan Kantur,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Kenny Sahlsten,
Justerare

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

Transaktion 09222115557446599902

Signerat AD, EK, KS

