
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 1 februari 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Linnéa Vikström, Linda Björk, Maya Ambrosius, Fanny 
Edfeldt, Elisabeth Wäreby, Alexandra Jönsson, Tova Palm, Ludvig Book, Rebecka Wenkler 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.45 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Alexandra Jönsson till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från utskott 
 
Idrottsutskottet: Uppstartsmöte på torsdag. 
 
Ekonomi: Prata med tidigare ekonomiansvarig, kommer träffa honom i veckan. Ska 
införskaffa bankkort för Dynamicus. 
 
Marknadsföringsutskottet: Har mailat de som visat intresse under Dynamicuskvällen, dock 
fått dålig respons.  
 
PVD: Ska börja presentera en föreläsare per vecka. Ska ha möte med arrangemangsgruppen, 
två olika företag samt PVD’s ekonomiansvarige.  
 
Evenemangsutskottet: Har skapat en Facebook-grupp där alla som visat intresse under 
Dynamicuskvällen bjudits in samt gjort ett event för uppstartsmötet. Sett över datum för 
eventuella evenemang. Avvaktar med att fastställa event och datum eftersom samordnaren vill 
att beslut ska ske tillsammans med utskottsmedlemmar.  
 
Dynamiquen: Har skrivit en artikel kring studietips som kommer läggas upp på nätet. 
 
Utbildningsutskottet: Har haft sitt uppstartsmöte. Planerar möte med näringslivsutskottet 
angående ett annat upplägg sett till event. Utskottet har börjat planera sitt event ”En 
personalvetare berättar”.  
 
Näringslivsutskottet:  
Inlett kontakt med Härjedalsköks VD Mathias Abrahamsson och ska ta en kaffe med honom 
andra februari för att se om Näringsliv kan göra något med deras HR-avdelning. Härjedalskök 
är experter på att skapa företagslönsamhet genom att jobba med HR. Också inlett kontakt med 
ANTS som jobbar med IT-rekrytering där deras VD + en rekryteringsassistent vill prata om 
hur de praktiskt arbetar i form av en interaktiv föreläsning/workshop och även berätta hur en 
rekryteringsassistent faktiskt jobbar, vilket är första steget in i arbetslivet för många. Utskottet 
är för tillfället fullt, med 20 stycken medlemmar, men det antas att några kommer falla bort 
allt eftersom. Utskottet kommer att ha sitt första möte onsdag den tredje februari och andra 



 

 

mötet kommer hållas torsdag den elfte februari 
(under dagtid). Därefter kommer mötena att hållas under sina regelbundna tider (jämna 
tisdagar). Allt är bokat och klart med deras första workshop vilket är torsdag tioende mars 
mellan klockan 15-17 i Bertil Hammer (Blåsenhus). 
 
Sekreterare: Har strukturerat upp mailen och bokat lokaler.  
 
Vice ordförande: Unionen är med under insparken, har monter på PVD samt kommer att 
genomföra en större work-shop under terminens gång. Vice ordförande har även pratat med 
Upp-stuk.  
 
Ordförande: Mailat lite. Gjort en mall för ”Årets recentior” med riktlinjer för titeln. Ska 
revidera stadgarna inom kort. 
   
§ 5 Årsmötet 
Brukar infalla i slutet av april, början av maj. Årsmötet planeras till den 9 maj alternativt den 
11 maj.  
 
§ 8 Övriga frågor 
 

• Folkuniversitetet/ studiecirklar 
Vi kommer att få sponsring eftersom vi bland annat anordnar event som är 
meriterande för studenter, exempelvis studiecirklar. Fortsätt att genomföra 
meriterande event för studenter! Kulturella event och att använda Folkuniversitets 
logga ger ytterligare möjlighet till mer sponsring.  
 

• Facebookanvändning  
Diskussion kring huruvida vi kommer att ha event på Facebook som en kallelse till 
styrelsemötet eller inte. Då vi inte är fulltaliga styrelsemedlemmar så flyttar vi fram 
diskussionspunkten till nästkommande möte.  

 
§ 8 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga.  
 
§ 9 Fika till nästa möte 
 
Fanny får äran att fixa fika till nästa möte!  
 
§ 10 Återkoppling på mötet 
Väldigt gott fika! Bra att vi håller oss till dagordningen, att vi inte svänger ut för mycket och 
tar diskussion kring det som inte är planerat. Det gick snabbt och smidigt. Det är svårt att ta 
diskussioner när vi inte är fulltaliga, därför får vissa diskussionspunkter skjutas upp till 
nästkommande möte.  
 
§ 11 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.52 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Alexandra Jönsson 


