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Verksamhetsåret i korthet 

Föreningen har uträttat mycket under verksamhetsåret. En del nya aktiviteter och 

traditioner har tillkommit, men även gamla traditioner har bibehållits. Föreningen har fått 

ett nytt styrelserum som delas med Uppsala Mediavetares styrelse och numera finns det 

en naturlig mötesplats för föreningen. Föreningen har blivit en kårförening vilket innebär 

att vi som förening förbinder oss till ett samarbete med Uppsala studentkår i enlighet med 

reglemente för kårföreningar. Där står det bland annat att vi ska verka för att våra 

medlemmar ska bli medlemmar i Uppsala studentkår och att vi ska få stöd från kåren när 

vi behöver det. Bland annat med utbildningar i mötesteknik, kommunikation och 

jämlikhetsarbete. Vi har också möjlighet att söka bidrag för verksamhet som är 

studiefrämjande eller studiebevakande.    

Inspark 

Föreningen tog fram ett starkt insparkslag som organiserade insparken för våra nya reccar. 

Det blev som vanligt en succé. Föreningskvällen var ett lyckat moment dit många reccar 

dök upp. Många fann intresse för att engagera sig i föreningen redan där. 

Föreningskvällen är ett moment under insparken som gärna får utvecklas under 

kommande verksamhetsår då det var ett bra tillfälle för reccarna att hitta sin väg in i 

föreningslivet. Nytt för i år var att föreningen även delade “goodie-bags” som 

Näringslivsutskottet ordnat ihop med hjälp av våra sponsorer.  
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Collegetröjor  

Nytt för det här mandatperioden är att vi köpt in collegetröjor och sålt till ett förmånligt 

pris till våra medlemmar. Vi köpte in 50 st och de gick snabbt åt. Samarbetet med T&S 

reklam har fungerat mycket bra.  

Diplomeringsceremoni 

Föreningen har beslutat att ta över ansvaret för diplomeringsceremonin. Detta ligger nu 

på ordföranderiet. Institutionen bidrar med 8000kr, resten står föreningen för.  

Ekonomi 

Året började med uppmaningar från förra styrelsen att göra av med mer pengar eftersom 

de inte lyckats utnyttja hela sin budget. Därför budgeterade vi att göra en förlust på ca 10 

000. Nu i slutet kan vi se att det inte blev så, vi gjorde en vinst på ca 50 000 som dels beror 

på att utskotten inte gjort av med alla sina budgetposter och dels att vi fick större intäkter 

genom mer annonsering och fler sponsorer. En generell åsikt inom ordföranderiet är att 

styrelsen även haft svårt att ta beslut som innebär att göra av med pengar, detta kan bero 

på att alla är nya på sina poster och det känns konstigt att spendera pengar som 

tillkommit innan vår mandatperiod, men det är ack så viktigt att göra det.  

 

Under året har kassör Daniel även reviderat föreningens bokföringskonton och beslutat att 

gå över från att bokföra både på papper och elektroniskt till att endast bokföra 

elektroniskt. 

Sammanfattning av verksamhetsåret i utskotten 

Utbildningsutskottet  

Utbildningsutskottet har under året satsat på flertalet nya projekt och vidareutvecklat 

gamla projekt genom omorganisationer och dylikt. Utskottet har bidragit till stor påverkan 

på förändring och utveckling av kurserna inom programmet vilket bland annat har lett till 
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en del förändring inom det gamla kursupplägget via bland annat student-input vid 

omstrukturering av kursen Informations- och IT-säkerhet samt Multimedia.  

Samarbete med SSO och Samsek/Ekosek samt studiebevakare: Vi har haft ett nära 

samarbete med föredetta studiebevakare Karin Ottander som har hjälpt oss gällande 

otydligheter och orättvisor relaterat till obefogade obligatoriska föreläsningar, vilket har 

varit väldigt givande för utbildningsutskottet och för våra medlemmar. SSO- och Samsek-

ansvariga har deltagit på möten och rapporterat tillbaka till utskottet vilket har fungerat 

bra.  

Pluggstugan: Pluggstugan initierades i slutet av -16 och har börjat strukturerats för att ha 

ett första event under slutet av mars -17. Tanken är att utbildningutskottet och föreningen 

skall skriva ut ett antal tentor som skall kunna arbetas med under stugans gång. Då 

projektet endast initierats hoppas vi på att det skall kunna vidareutvecklas under nästa 

mandatperiod. Vi hoppas även på att kunna sammanköra plugg- och 

programmeringsstugan.  

Mentorskap: Mentorskapsprojektet rullade på och fungerade på ett bra sätt. De ansvariga 

hanterade och strukturerade upp projektet väldigt bra och vi fick in många engagerade 

mentorer. Detta var tyvärr också en fallgrop i årets mentorskap då vi hade relativt dålig 

respons överlag från de nya ettorna i form av frånvaro. För att summera blev det ett 

problem att antalet studenter per mentorskapsgrupp var för få vilket gör att man med 

nytta kan göra större mentorsgrupper till nästa år. Detta för att minska risken för 

mentorskapsgrupper med låg närvaro.  

Programmeringsstugan: Programmeringsstugan har rullat på även detta år. Tyvärr lite 

sämre närvaro under stugor som inte relaterat/legat i anslutning till OOP1. Dock har ett 

omstruktureringsarbete påbörjats av programmeringsstugan där vi har en plan på att 

börja samköra detta med den nya tilltänkta pluggstugan. Samt funderar vi även på att byta 

namn på stugan så den särskiljer sig från proggpuben.  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Besök på gymnasieskolor: Projektet var i år betydligt större än tidigare år. Vi hade flera 

engagerade studenter som var med och besökte skolor omkring Uppsala/

Stockholmstrakten. I år hoppas vi på att med det nya PR-materialet kunna nå ut till 

ytterligare fler skolor.  

Alumnkväll: Alumnkvällen var väldigt lyckad och intresset från våra medlemmar var stort. 

Trots ett dåligt väder på själva event-dagen fick vi ett stort antal som kom vilket var väldigt 

roligt. Det bjöds även på tårta vilket var väldigt uppskattat hos medlemmarna. Alumnerna 

var också nöjda och fick cirka fem minuter var att presentera och fick innan till uppgift att 

ha skapat en pdf med deras företag att ha som presentationsmaterial. Tanken var att 

kvällen skulle vara kort och informativ vilket den blev. Kvällen avslutades på pub för vidare 

diskussion om arbetslivet med alumnerna för de som ville.  

Information inför T3: Ett uppskattat event som är väldigt populärt hos våra medlemmar. I 

år skapades det lappar för varje deltagande kurs och en student som läste kursen fick sitta 

vid bordet och svara på frågor från studenter som undrade hur kurserna var. Ett tips till 

nästa år är att även låta studenterna som svarar på frågor om kurser också kan hålla en 

kort presentation i början för studenterna. Detta gör också att vissa grundläggande 

frågetecken kan rätas ut innan frågeminglet börjar. 

  

Birdie: Ett nygammalt projekt som vi hoppas kommer att fortsätta under kommande år då 

 förra årets utförande var uppskattat både från vår och från Birdies sida. Vi hade en monter 

där frivilliga fick stå och representera Uppsala Systemvetare i utbyte mot en datorplats om 

man så ville. Vi anordnade en turnering i spelet Rocket League och livekodade i vår 

monter. Någonting som man kan tänka på till nästa år är att ha god framförhållning då det 

var många parter som var inblandade vilket ledde till att arbetet skedde lite långsammare 

än väntat. Även att ha med sig något annat än enbart foldrar och TV-spel (ex: godis) för att 

folk ska bli mer lockade. 

  

Folder: Foldern som initierades under förra styrelsens mandatperiod och skapades under 

denna mandatperiod har använts flitigt under året och har varit väldigt uppskattad vid 
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marknadsföring av programmet. Emellertid kommer den behöva göras om i och med 

förändring av föreningslogotyp, vilket vi hoppas på att kunna göra i samarbete med PR för 

att kunna använda vid nästa period av gymnasiebesök. 

Näringslivsutskottet 

Verksamhetsåret började med att Näringslivsutskottet ordnade med gratis bussresa till 

och från Systemvetardagen i Kista, vilket var uppskattat. En del saker ska ändras till i år, 

bland annat att vi åker tidigare från Uppsala.  

Från mars till maj anordnade vi tre lunchföreläsningar och en kvällsföreläsning med 

Connectel, Jusek, AIESEC och Academic Work. Under hösten anordnade vi tyvärr färre 

föreläsningar, endast två stycken med Jusek och CGI.  

Generellt har vi haft många idéer under året på evenemang där några har genomförts och 

andra har lagts på is. Till exempel hade vi planer på att anordna ett Hackaton tillsammans 

med Knowit och andra studentföreningar från Uppsala men tyvärr ställdes det in av 

Knowit. Det finns en förhoppning från alla parter att Hackatonet ska genomföras under 

2017. Vi har även haft kontakt med ett företag som är intresserad av ett samarbete med 

Uppsala Systemvetare men även det ligger på is då företaget behöver mer tid för att 

arbeta fram hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

Näringsliv skapade en projektgrupp som anordnade en företagskväll under våren med 

företag inom IT-branschen.  

Sammanfattningsvis har vi haft ett relativt bra år. Det är många företag som har kontaktat 

oss för samarbete eller för annonsering. Vi har värvat fler aktiva medlemmar där det i snitt 

har varit mellan 7- 10 personer under utskottsmötena under året. Uppsala Systemvetare 

har fått Affecto som ny samarbetspartner. 
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Eventutskottet 

Verksamhetsåret i eventutskottet började med att under våren ordna ett flertal nya event 

som inte gjorts förut. Ett systemvetarlan ordnades på Uppsala Gaming Center, UGC, och 

detta blev väldigt lyckat. Ca 30 systemvetare deltog och tävlade i alla möjliga dator/tv-spel 

under en hel dag och kväll. Senare under våren ordnade utskottet ett mycket lyckat Valfri 

Dryck-Pong. VI hyrde en lokal i Rackarberget och körde detta event under en hel lördag i 

april. Eventet var väldigt populärt, med ca 70 deltagare. 

Vårens stora event att ordna för utskottet var ändå vårgasquen, som ägde rum på 

Stockholms nation. Gasquen ordnades tillsammans med Uppsala Medievetare, och 

lockade till ca 180 deltagande, plus 100 (maxantal) sålda släppbiljetter. Samtliga gäster 

upplevdes vara väldigt nöjda med hela kvällen, och dessutom lyckades vi gå plus på att 

ordna denna gasque, tack vare släppet. 

Vårterminen 2016 avslutades med det som vi hoppas kommer bli en ny tradition inom 

utskottet, nämligen Systemvetarolympiaden! Dagen var uppdelad i hälften 

utbildningsrelaterade uppgifter, så som enkel programmering och html, och hälften 

friidrott. Deltagarna tävlade en och en. Eventet fick inte den deltagarnivå som vi hoppats 

på, men vi hoppas att det blir bättre ju mer folk vet om eventet. 

Höstterminen 2016 inleddes med att Reccegasquen skulle börja planeras. Även denna 

hölls på Stockholms nation då vi var mycket nöjda med deras uthyrning i våras. Denna 

gasque ordnades enbart för Uppsala Systemvetare och lockade ca 140 deltagande. Även 

denna gång var det lyckat, både sittningen och det stängda släppet efteråt. Ytterligare 

100 personer deltog på släppet. Budgeten hölls med råge. 

Senare under hösten ordnades en som vanligt väldigt uppskattad pubrunda med 

Halloweentema. Vi ordnade även ett långa bollar event som blev tvunget att ställas in, på 

grund av för lågt intresse. Under denna period började även planeringen inför Åre. Allt 

gick bra under planeringsfasen men vi skulle ha tagit in pengar tidigare, det som hände 
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nu var att föreningen fick ligga ute med ca 40 000 kr. Pengar som skulle komma in ett par 

veckor senare, men fortfarande en risk. 

Innan julledigheten ställdes det till med årlig julfest, som blev en stor succé. Vi höll till i 

Uppsala Hems lokal i Salabacke. En rymlig och trevlig lokal. Ca 70 personer kom till festen 

och ca hälften deltog i den fjolårsgamla traditionen ”Secret Santa”. 

Vårterminen inleddes med årets höjdpunkt, resan till Åre och Skiweek vecka 4, dit 60 av 

våra systemvetare tog sig. Fyra dagar av skidåkning, fest och stugmys gick snabbt och vi 

längtar redan till nästa år! 

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret 16/17 varit lyckat för eventutskottet. Mötena som 

vi hållit en gång i månaden har haft ett snitt på ca 10 deltagare, som alla varit mycket 

engagerade och fulla av bra idéer. Vi är nöjda med de nya event som har kommit till och 

hoppas att dessa fortsätter ordnas. Vi anser även att ett mycket bra jobb har gjorts med de 

obligatoriska eventen, gasque, pubrundor & julfest.  

PR-utskottet 

PR-utskottet har under året arbetat med att utveckla föreningens marknadsföring mot 

internet och sociala medier och mindre mot fysiska medel. Vi har arbetat för att skapa ett 

enhetligt och levande instagramkonto, genom att själva ha huvudansvaret för kontot. Vi 

har även minskat antalet fysiskt tryckta posters, och använt pengarna till att trycka folders 

istället. Ett val vi gjorde för att prioritera kvalitéen på det tryckmaterial som vi marknadsför 

oss mot nya medlemmar med. 

Vi har haft ansvaret för förändringen av föreningens grafiska profil och anordnat en 

logotyptävling där föreningens medlemmar fått skicka in designförslag på vår nya logga. 

Arbetet efteråt har bestått av att uppdatera tidigare trycksaker, dokument etc. för att 

anpassas till vår nya färg- och typsnittsprofil. 
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Inom PR-utskottet har vi fortsatt med konceptet att anordna en workshop för nya 

medlemmar att intressera sig för och lära sig grunderna i ett redigeringsprogram. Detta 

för att få medlemmar att känna sig mer trygga i att ta sig an arbeten som de annars inte 

skulle vågat. Vi ser att intresse och stor utvecklingspotential finns i detta. 

Inom PR Productions, PR-utskottets filmproduktion, har två gasquefilmer filmats och 

laddats upp på föreningens Youtube-konto. De har varit uppskattade av våra medlemmar 

men inte kunnat visats på mobila enheter pga. copyrightad musik. Vi kommer därför i 

framtiden använda oss av musik som godkänns av Youtube. 

Till sist har PR-utskottet fortsatt med podcast-konceptet Valfripodd, där 

systemvetarstudenter talar om olika evenemang samt studierelaterade ämnen. Podden 

har även tagit upp allmänna ämnen som tycks intressera medlemmarna av Uppsala 

Systemvetare. 

IT-utskottet 

Kommer att läsas upp under föreningestämman 11 april. 
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