
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 11 april 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Viktor Hedman, Linnéa Vikström, Linda Björk, Maya 
Ambrosius, Hanna Tunander, Fanny Edfeldt, Elisabeth Wäreby, Tova Palm, Ludvig Book, 
Johan Ström, Rebecka Wenkler 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.21 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Josefine Isaksson vill lägga till punkten Ordförandeträff till Övriga frågor 

Josefine Isaksson vill lägga till punkten Utvecklingsdagar till Övriga frågor 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Josefine Isaksson till justeringsperson 

§ 4 Rapport från utskott 
 
Ekonomiansvarig: Har betalat fakturor och fakturerat.  
 
Näringslivsutskottet: Har varit och besökt Know it och planerat framtida samarbete 
tillsammans med tidigare nämnda företag tillsammans med systemvetarna. Datum och tider 
för Pfizer är spikat. Utskottet genomför, tillsammans med Härjedals kök, en 
rekryteringsprocess. Welcome Talent-projektet har dragit igång. Styrelsebesöket på KPMG 
planeras och kommer snart genomföras. Utskottet kommer att ha ett samarbete med Nordea i 
höst, planeringen inför detta har startat!  
 
Webmaster: Tittat på säkerhet för hemsidan. 
 
Idrottsutskottet: Har träffat Andreas från samhällsvetarna som vill vara med och 
planera/genomföra Dynamicusloppet. Utskottet planerar att starta upp löpningstillfällen 
tillsammans med samhällsvetarna och Polkand. Samordnaren planerar även framtida 
samarbeten tillsammans med Polkand. Till veckan kommer ett event på Facebook för att titta 
på när Sirius spelar match.   
 
PVD: Gasquen är tidigarelagd till 17dk. Har ordnat med bordsplaceringar. Nu håller 
samordnarna på att maila alla som ska närvara på gasquen. De har även skrivit tal till dagen. 
Samordnarna har haft möten med flertalet av projektgrupperna.  
 
Evenemangsutskottet: PA-bio har genomförts och det var väldigt lyckat! Nu planeras PA på 
spåret den 22 april. Engagemangsfest planeras till den 24 maj. Planering inför sexan sker! 
  



 

 

Marknadsföringsutskottet: Har varit mycket aktiv på Instagram. Utskottet har även börjat 
med People of PA. Uppsalas guldkorn kommer snart att dra igång och snart kommer Cuisine 
Dynamique att startas upp igen efter några ändringar. Aftermovie är även på G!    
 
Utbildningsutskottet: Har haft möte med KnowIt om hur man ska få in mer digitalt i 
utbildningen. Har pratat med utskottet om vad de ska göra fram till sommaren och krutet 
kommer läggas på Fokusgruppsrapporter. 
 
Sekreterare: Har bokat lokaler och haft mycket mailkontakt, främst med lokalansvariga på 
Blåsenhus och Engelska Parken.  
 
Vice ordförande: Har haft workshop med Unionen samt haft kontakt med en av 
projektledarna för framtidsmässan som kommer gå av stapeln 21 april!  
 
Ordförande: Har haft utvecklingssamtal med samordnaren för näringslivsutskottet. Varit 
med på evenemangsmöte. Har även haft möte med Alumnicus.  
   
§ 5 Kårförening 
 
Tidigare har det varit diskussion om Dynamicus ska bli en kårförening eller inte. Styrelsen 
beslutar att ett förslag läggs fram på årsmötet rörande att Dynamicus ska bli en kårförening, 
vilket kommer att röstas om då.  
 
§ 6 Övriga frågor 
 

• PVD – tävling 
Det kommer att genomföras en tävling under dagen som Dynamicus anordnar. 
Elisabeth Wäreby tar på sig att fixa tävlingen till PVD. 
 

• Skydd till hemsida och mail 
Då flertalet föreningar haft problem med att ha blivit hackade så har webmaster tittat 
på skydd för Dynamicus. Webmaster kommer att sätta upp ett skydd för hemsida och 
mail.  
 

• Ordförandeträff 
Ordförande och vice ordförande kommer att åka på ordförandeträff. De har fått frågor 
som ska diskuteras inom styrelsen vilka kommer att presenteras under träffen.  
 

• Utvecklingsdagar 
P-riks har två tillfällen per termin då de anordnar utvecklingsdagar. P-riks önskar att 
två stycken från Dynamicus ska åka på detta men ingen i styrelsen verkar ha 
möjlighet. Styrelsen kommer ta fram två personer som kommer åka på detta.  

 
§ 7 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga.  
 
§ 8 Fika till nästa möte 
 
Elisabeth får äran att ta med fika till nästa möte!  



 

 

 
§ 9 Återkoppling på mötet 
 
Mötet gick snabbt och smidigt, väldigt effektivt. Det drog igång lite sent och vi tappade 
talarlistan litegrann. Bra att det är så många närvarande!    
 
§ 10 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.34.  
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Josefine Isaksson 


