Verksamhetsberättelse Samsek 2017/2018
Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitet (Samsek) har som huvudsakligt syfte att bevaka och
medverka i utvecklingen av utbildningarna och tillse att förutsättningarna för studier vid Umeå universitet
är fortsatt goda genom att verka för en förbättrad utbildningskvalitet, studiemiljö och arbetsmiljö. För att
göra detta så nära studenterna som möjligt delegeras stora delar av verksamheten till de sex
kårföreningarna, vars verksamheter inte avhandlas i den här berättelsen. Föreningarna har dock riktlinjer
för återrapportering till sektionen, vilket innefattar föreningarnas verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse.
Planerade aktiviteter
Samseks arbete under förra året fokuserade framförallt på utåtriktade aktiviteter och medlemsutvecklande
utbildningar. I jämförelse med tidigare år hade Samsek en större verksamhet med fler aktiviteter och
träffar för sina medlemmar. Här följer en redogörelse för de aktiviteter som genomfördes under förra året.
Under höstterminen arrangerade Samsek en gemensam styrelseutbildning, middag och kick-off med
fackförbundet Akademikerförbundet SSR för Samseks underföreningar. Själva evenemanget lockade
representanter från de flesta underföreningarna och många av dem gav positiv feedback om utbildningen.
Dessutom deltog Samsek i ett antal medlemsvärvartillfällen där sektionen stod och marknadsförde sig i
Lindellhallen framförallt och försökte sälja gamla väskor som så småningom avskrevs ur bokföringen.
Till våren anordnade Samsek en föreläsningsserie vid två tillfällen som framförallt riktade sig till
studietidens senare delar med fokus på uppsatsskrivande och jobbsökande. Vid båda tillfällena bjöd
sektionen på fika till sina medlemmar. Den första föreläsningen hölls av studieverkstaden vilket lockade
ungefär 30 besökare och gav mersmak för fortsatta föreläsningar. Den andra föreläsningen som hölls av
ASSR och ett bemanningsföretag lockade mindre än 10 studenter vilket förklarades av sen marknadsföring
och ett datum som inte passade studenterna. Förra verksamhetsårets styrelse ansåg att föreläsningar är ett
enkelt sätt att nå ut till sektionens medlemmar och med noga valda ämnen även något som borde locka
fler studenter i framtiden.
Styrelsen instiftade ett bidrag som föreningar eller medlemmar kan söka istället för att erbjuda ett
uppsatsstipendium för en enskild student. Stipendiet ströks dels på grund av att det enbart skulle gynna en
enskild student och dels för att styrelsen inte kunde hitta en tillräckligt objektiv bedömningsmodell av
eventuella sökanden.
I maj månad bjöd Samsek in studenter till en brunch där medlemmar bjöds på brunchen och övriga fick
betala en mindre symbolisk summa för att vara med. Det bjöds på mat, kaffe, dricka och sektionen
tillhandahöll musikunderhållning förutom vissa sociala aktiviteter som en tipspromenad och
kubbsspelande. Evenemanget uppskattades stort av gästande studenter som berättade om att sektionen
tagit flera steg under året i deras ögon. Föregående styrelse upplever att själva kontinuiteten av utåtriktade
aktiviteter som sektionen erbjuder är viktig för sektionens utveckling.
Samsek avslutade sitt år med aktiviteter för medlemmarna med en examensceremoni. Den anordnas för
alla studenter men eftersom socionomerna har sin egen ceremoni deltog inte deras förening. Efter ett långt
planeringsarbete genomfördes ceremonin inför ungefär 300 gäster varav 100 var studenter. Det är ett
evenemang som uppskattas mycket av studenterna då sektionen vill ge dem en fin avslutning på deras
studietid men som efter flera år i följd skapar anspänning hos de som arrangerar.
En aktivitet som planerades under våren var Samsek yran som gick av stapeln i början av hösten.

Det är en sammanfattning av de utåtriktade aktiviteterna som sektionen genomfört under förra
verksamhetsår.
Summering
Detta är den verksamhet som sektionen bedrev under förra verksamhetsår. Sektionen leddes av två olika
ordföranden. Fredrik Perdahl under hösten och Erik Arvidsson under våren. Utav sektionens föreningar
var Gastronomiska föreningen mestadels inaktiv under förra verksamhetsåret. Alla andra föreningar deltog
i varierande grad i sektionens arbete. Till sist vill avgående styrelse skicka med en rekommendation till
stormötet och sina medlemmar att läsa den verksamhetsrapport som sektionen författat till kårstyrelsen
centralt. Där finns mer detaljerade beskrivningar om året som var men även vilka förhoppningar vi ser för
kommande året.
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