
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 15 februari 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Linnéa Vikström, Linda Björk, Maya Ambrosius, Fanny 
Edfeldt, Elisabeth Wäreby, Alexandra Jönsson, Tova Palm, Ludvig Book, Rebecka Wenkler, 
Johan Ström, Viktor Hedman, Hanna Tunander  
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Tova Palm vill lägga till punkten ”Utlånande av tillhörigheter” som beslutspunkt. 

Tova Palm vill lägga till punkten ”Insparksbudget” till Övriga frågor. 

Elisabeth Wäreby vill lägga till ”P-riks” till Övriga frågor. 

Efter ovanstående punkter beslutar styrelsen att godkänna dagordningen 

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Rebecka Wenkler till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från utskott 
 
Evenemangsutskottet: Har haft uppstartsmöte – bra deltagande! Planerat in event och 
eventuella datum för eventen. Håller på att dela in medlemmarna i projektgrupper och 
kommer presentera dessa nästa möte. 
 
Näringslivsutskottet: Andra mötet har varit och utskottsmedlemmarna blev tilldelade 
projektgrupper. Har många eventuella föreläsare som vill komma och föreläsa för oss!  
 
Idrottsutskottet: Uppstartsmötet har varit. Fotbollsträningar är igång. Dynamicus 
idrottssamordnare har haft kontakt med idrottssamordnaren för UPS och planerar att träffas 
för att diskutera ett eventuellt samarbeta mellan föreningarna!  
 
Ekonomi: Sett över budgeten.  
 
PVD: Har träffat och fått fler sponsorer. Har släppt två av PVDs föreläsare. PR-gruppen 
håller på att göra en reklamfilm. Inlett samarbete med psykologidagen den 5/3 och PVD 
kommer stå med en monter där. Samordnarna har varit haft möten. 
 
Utbildningsutskottet: Har haft utskottsmöte. Har ändrat rutiner kring kritik mot utbildningar. 
 
Webmaster: Har uppdaterat hemsidan och presentationer av styrelsemedlemmar.  
 
Dynamiquen: Har lagt upp en artikel på webben. Håller på att skapa rutiner kring 
webartiklar. Möte med tidningskonventet på onsdag.  
 



 

 

Marknadsföringsutskottet: Har haft uppstartsmöte. Planer på att ändra de pins som finns 
samt på att lägga beställning på regnponcho med Dynamicus logga på.  
 
Sekreterare: Har bokat lokaler. Skrivit och skickat ut nyhetsbrev. 
 
Vice ordförande: Skickat iväg sista avtalet för påskrivning. Vice ordförande har haft möte 
med Uppstuk för ett eventuellt samarbete. Har haft möte med samordnarna för 
näringslivsutskottet och utbildningsutskottet. Samlat in texter till nyhetsbrevet från 
Dynamicus samarbetspartners.  
 
Ordförande: Har haft möte angående kontaktdagarna samt pratat med kontaktpersonen som 
ansvarar för studiecirklarna. 
   
§ 5 Årsmötets regler 
 
Styrelsen har beslutat att endast de som kommer till årsmötet senast klockan 16.15 har rösträtt 
vid årsmötet. Där efter hålls dörrarna stängda. Om man har förhinder denna dag finns det 
möjlighet att komma in vid pausen och delta, med rösträtt, på resten av mötet. Detta gäller 
endas om man kontaktat ordförande senast ett dygn innan. 
 
§ 6 Utlånande av Dynamicus tillhörigheter 
 
Dynamicus har blivit tillfrågade att låna ut Dynamicus tillhörigheter för privat bruk. Styrelsen 
beslutar att inte låna ut Dynamicus tillhörigheter för privat bruk. 
 
§ 7 Övriga frågor 
 

• Budget 
När tidigare ekonomiansvarig och revisorn la budgeten för årsmötet så blev det fel och 
ekonomiansvarig har därför behövt skala lite i budgeten. De ändringar som gjorts har 
berört Dynamiquen, informella möten, presenter till styrelsen, Näringslivsutskottet 
samt Utbildningsutskottet. 
 

• Dynamicusvideo – valberedningen 
Planer på att göra en video inför årsmöte där de olika styrelseposterna presenteras, 
exempelvis ”en dag med vice ordförande!”.  
 

• Vice näringslivssamordnare 
Då näringslivsutskottet har så många medlemmar och stora projekt så kan det vara bra 
att ha uppstartsmöte med varje utskott och finnas som bollplank. Därför finns det 
behov av att ha en vice näringslivssamordnare. Näringslivssamordnaren kommer 
därför att ta ut en vice näringslivssamordnare.  
 

• Samarbete med kompetensmässan 
Kompetensmässan vill ha ett närmare samarbete med Dynamicus. Kontaktpersonen 
för kompetensmässan vill att Dynamicus tar större ansvar för denna dag. Planerna går 
kring att en projektledare tillsammans med en projektgrupp på fyra personer kommer 
att ansvara för kompetensmässan. Tanken är att Dynamicus ska marknadsföra 
projektet.  
 



 

 

• Insparkens budget 
Insparksansvariga efterfrågar en utökad budget. Dynamicus kommer inte att finansiera 
detta utan de får finansiera det själva. 
 

• P-riks 
Den 19/3 kommer det att vara middag tillsammans med P-riks. Kontakta Rebecka 
Wenkler angående deltagande!  

 
§ 8 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga. 
 
§ 9 Fika till nästa möte 
 
Viktor fixar fika till nästa möte!  
 
§ 10 Återkoppling på mötet 
 
Effektivt möte, det flöt på bra! Bra att alla är här för diskussionerna.   
 
§ 11 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.55. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Rebecka Wenkler  


