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Protokoll:
Samhällsvetarsektionens
styrelsemöte 7
Verksamhetsåret 2020/21
Datum: 2021-02-01
Tid: 16.00
Plats: Zoom
Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse 20/21, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Arvid Danielsson*, Ertan Kantur*, Kenny Sahlsten*,
*=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

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 Kenny Sahlsten till justerare av

att välja Kenny Sahlsten till justerare av

dagens protokoll.

dagens protokoll.

§ 1.3

Mårunda
Föredragande: Mötesordförande

Alla mår bra!

§ 1.4

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan.

§ 1.5

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Siktar på att sluta vid 17:00.

§2

Rapporter

§ 2.1

Presidierapport
Föredragande: Presidiet

Arvid har kontaktat föreningarna och hjälpt

Styrelsen beslutar

med deras årsmöten och frågan om
medlemskap. Har varit på prefektråd där

att lägga rapporten till handlingarna.

det dock inte tagits upp så mycket viktigt
för vår del. Fixat en del studentärenden.
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Ertan har pysslat med insparken,
idébanken, hoppat in i göta-wikin

§ 2.2

Insparken
Föredragande: Ertan Kantur

Gick bra, bra deltagande över förväntan,

Styrelsen beslutar

verkar som att föreningarna hade det bra
och tyckte det varit givande, inga klagomål

att lägga rapporten till handlingarna.

på nåt

§ 2.3

Rapporter från styrelsen
Föredragande: Styrelsen

Kenny:

Styrelsen beslutar

Har inte haft möjlighet att gå på BFU. Höll i

att lägga rapporten till handlingarna.

Sam-nätverket.
Frågan om distanstentor är fortsatt aktuell,
vilket diskuterats i utbildningsnämnden.
Det körs på med det under övervakning.
25-30 studenter per tentavakt, när det
egentligen sägs att det ska var cirka 5
studenter per vakt. På psykologiska
institutionen har det varit en diskussion
gällande distanstentornas vara eller ickevara. Kenny tar upp om detta bör tas med
studentrepresentanterna som sitter med i
beslutsärenden. Frågan är komplicerad
och det lyfts om det ens är nödvändigt
med övervakningen.

§3

Valärenden

Inga valärenden föreligger.
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§4

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden föreligger.

§5

Diskussionsärenden

§ 5.1

Tidsplan för vårens mål
Föredragande: Presidiet

Tidsplanen finns det inga invändningar
emot, det är bara att sätta igång!
Ertan lyfter att tidsplanen och målen bör
tas upp varje styrelsemöte, så vi kan
checka av hur det går med den.

§ 5.2

Göta-wiki
Föredragande: Ertan Kantur

Ertan öppnar för förslag på vad som kan
vara relevant att ta med och andra
synpunkter. Det nämns att hur
lokalbokningar fungerar bör tas med, och
att vi bör skriva till fler sektionsspecifika
saker på vår sida eftersom Samsek
fungerar på ett särskilt sätt. Det bör även
finnas med en flik om SAM-nätverket.
Andra tankar är att vi borde köra en testrunda med wikin när den väl är ute, där vi
ber föreningarna att testa den ett par
gånger för att se vad de tycker om den.
Det nämns också att styrelsen verkligen
borde satsa på att använda Göta-wikin för
att fylla på med sektionsspecifikt material,
särskilt det som gäller vårt och
föreningarnas åsiktsdokument.
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§6

Övriga frågor

§ 6.1

Götas valberedning
Föredragande: Arvid Danielsson

Götas valberedning behöver folk, och Arvid
uppmanar styrelseledamöterna att
uppmana andra att söka sitt intresse.

§ 6.2

Utbildningsdialog
Föredragande: Arvid Danielsson

Den 23e mars är det utbildningsdialog
med Samfak och universitetsledningen,
där underlag kommer att tas fram i BFU.
Arvid föreslår att Kenny eller Bea borde
vara med på den. Det är möjligt att Kenny
kan vara med. Arvid ska kolla med Bea
också, så att vi har två alternativ.

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Det gick bra trots att många saknades,
vilket var tråkigt.

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa möte bokas in i vår FB-grupp.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötet avslutas 16:58
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Justering av protokoll

Arvid Danielsson,

Ertan Kantur,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Kenny Sahlsten,
Justerare
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