
 

 

 
Styrelsemöte klockan 18.00 den 11 Maj 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Linnéa Vikström, Fanny Edfeldt, Alexandra Jönsson, Tova 
Palm, Rebecka Wenkler, Hanna Tunander, Paula Blidberg 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 18.14 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Rebecka Wenkler till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från utskott 
 
Marknadsföringsutskottet: Mötet gick bra. Många har hoppat runt mellan olika 
projektgrupper i utskottet och därför gick samordnaren tillsammans med 
utskottsmedlemmarna igenom vad de gjort under terminens gång. Utskottet kom även på nya 
idéer till nästa termin. De har fixat Dynamicus Instagram så att kontot bara följer föreningar. 
Utskottet planerar kring marknadsföringen inför och under brännbollsturneringen på söndag.  
 
PVD: Dokumenten till ekonomiansvarig är sammanställt. Samordnarna har även gjort en 
utvärdering för dagen där klagomål kom in kring anmälningen till olika workshops krånglade. 
Samordnarna ska börja skriva sina intyg och planerar datum för överlämning.  
 
Evenemangsutskottet: Sexan är genomförd efter årsmötet. De hade inget möte föregående 
vecka men kommer att ha ett nästa vecka som planerat, detta inför engagemangsfesten. 
Samordnaren planerar även att ha ett utvärderingstillfälle för utskottets medlemmar. 
Samordnaren har träffat generalerna och stöttat dem i deras arbete.  
 
Dynamiquen: Tidningen har kommit ut! Chefredaktören önskar att övriga 
utskottssamordnare delar ut den till alla utskottsmedlemmar. Överlämningsdokumentet är 
uppdaterat till nästkommande chefredaktör.  
 
Sekreterare: Nyhetsbrevet har skickats ut! I övrigt så har sekreteraren bokat lokaler och 
sammanställt handlingarna inför årsmötet. 
 
Vice ordförande: Ett telefonmöte har bokats in med StuddyBuddy. Har försökt kontakta 
Uppstuk angående ett framtida avtal samt kontaktat den nya kontaktpersonen på Vision. Vice 
ordförande har även pratat med nyinvald vice ordförande angående överlämning.  
 
Ordförande: Har kontaktat teknikansvarig på EP angående datorn på kontoret som har slutat 
fungera. Haft utvecklingssamtal med webmaster. Ordförande har haft möte med de nya 
generalerna.  
 
 



 

 

 
 
 
§ 5 Verksamhetsbidrag från P-riks 
 
Föreningen har sökt och fått verksamhetsbidrag från P-riks. Styrelsen beslutar att 7000 kr 
kommer gå till evenemangsutskottet, 2733 kr till näringslivsutskottet samt 2500 kr till 
marknadsföringsutskottet.  
 
§ 5 Övriga frågor 
 

• Middag den 23e 
Styrelsen, tillsammans med de nyinvalda, kommer gå ut och äta middag den 23/5 efter 
styrelsemötet. Ordförande kollar upp vilken nation det blir på och meddelar efter att 
bord bokats.  
 

• Framtidsdokument 
Vi ska sätta ihop ett dokument kring vart man ser styrelsen om 5 år. Ordförande tar 
emot förslag på framtida saker som kan förbättras. Förslag som bland annat ett 
medieutskott (dvs. skrift och rörlig bild i ett och samma utskott), utbildning för 
samordnarna, mer samarbete mellan olika föreningar, fler rabatter/förmåner för aktiva 
styrelsemedlemmar samt införande av gruppkontrakt kom upp under mötets gång.  
 

• Studiecirklar  
Ordförande önskar att man rapporterar in studiecirklarna innan 1/6, även om man 
planerar att genomföra ett utskottsmöte efter det nämnda datumet. Vid frågor så ska 
man maila Tova Palm!  

 
§ 6 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga. 
 
§ 7 Fika till nästa möte 
 
Linnéa Vikström och Rebecka Wenkler får äran att ta med fika till nästa möte! 
 
§ 8 Återkoppling på mötet 
 
Bra diskussioner trots få medlemmar, det flyter på bra och är väldigt effektivt. Bra stämning! 
Bra att vi håller oss till talarlistan.  
   
§ 9 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19.08. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Rebecka Wenkler 


