
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 25 April 2016    
 
Närvarande: Tova Palm, Josefine Isaksson, Rebecka Wenkler, Elisabeth Wäreby, Linda 
Björk, Fanny Edfeldt, Alexandra Jönsson, Johan Ström, Viktor Hedman, Maya Ambrosius, 
Linnéa Vikström 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Rebecka Wenkler vill lägga till punkten ”Kontoret” till Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Linda Björk till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från utskott 
 
Marknadsföringsutskottet: Samordaren har beställt bokstavsballonger inför Valborg och 
kommer att fixa en banderoll/flagga tills dess. Utskottet har hjälpt Näringslivsutskottet med 
Mentorskapsprojektet och marknadsfört PA jogging. Instagram har använts fler flitigt, 
framförallt för samarbete med andra utskott.  
 
Idrottsutskottet: Kommer att genomföra joggingevent med UPS, Samhällsvetarna samt 
Dynamicus på onsdag. Projektgruppen inför Dynamicusloppet är fullsatt och utskottet har 
anmält lag till fotbollsturnering. Brännbollsturnering kommer att genomföras den 15 maj.   
 
Utbildningsutskottet: Utskottet har börjat kolla på fokusgruppsrapporter. Under mötet med 
SAMSEK den 13 april diskuterades det om e-tentamen kommer införas hos sektionen så som 
det används på BMC. Det pratades även om att Studenthälsan kommer läggas över på 
universitetet och att Studenthälsan därför förhoppningsvis kommer bli gratis till hösten 2016. 
Carolina Rediviva kommer stänga ner vissa avdelningar på grund av renovering som kommer 
pågå i ett antal månader. Till sist diskuterades det också på mötet att hyresvärdar i landstinget 
kommer slås ihop till en bostadssajt som kommer ta en årlig avgift för dem som står i kö.  
 
Evenemangsutskottet: PA på spåret genomfördes i fredags och det var väldigt lyckat! 
Eventet för Engagemangsfesten är gjort och är ute. Planeringen inför sexan och 
engagemangsfesten är påbörjad! 
 
Dynamiquen: Samordnaren har varit på möte med Tidningskonventet. Tidningen kommer att 
gå i tryck nästa vecka.  
 
Webmaster: Har fixat skydd till mail och hemsida. Har suttit och skrivit på halvårsrapporten. 
  
Näringslivsutskottet: Caset tillsammans med Härjedalskök genomfördes föregående vecka. 
Mentorskapsprojektet har gått ut med att de tar emot anmälningar. Assessio-eventet har blivit  



 

 

 
av och de som var där och deltog är nu certifierade. Workshop med SSR är bokat till den 4/5 
för intervjuträning. Utskottet sköter rekryteringsprocess åt Uppsala Vittnesstöds styrelse. 
Welcome Talent har dragit igång. Utskottet har haft kontakt med juristerna för deras 
kontaktdagar. Företaget King bjuder in till studiebesök någon gång under hösten. Utskottet 
kommer att träffa Benify till hösten. En av Nordeas HR-businesspartners kommer att komma 
och prata den 14/9. Utskottet kommer även att träffa två Dynamicusalumner för att höra om 
deras väg till toppen.  
 
PVD: Har satt igång med efterarbete, skrivit intyg, mailat och tackat de som var på dagen och 
gjorde den möjlig!  
 
Vice Ordförande: Varit på ordförandeträff tillsammans med Tova Palm. Har blivit kontaktad 
av två personer: Studdy Buddy och People Provide är två företag som hört av sig angående 
samarbete. Vice ordförande ser över framtida samarbeten.  
 
Ordförande: Varit på ordförandeträff vilket var väldigt lärorikt! Har mailat.  
 
Sekreterare: Har uppdaterat uppgifter i medlemsregistret och bokat lokaler.  
   
§ 5 Verksamhetsberättelse 
 
Ordförande har reviderat och skrivit klart verksamhetsberättelsen inför årsmötet. Styrelsen 
beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen, vilken kommer att röstas igenom på årsmötet.  
 
§ 6 Övriga frågor 
 

• Årsmötet – Fika & Power Point 
Inför årsmötet så måste det fixas fika, köpa fler kaffetermosar samt sätta ihop en 
Power Point. Alexandra Jönsson, Johan Ström och Josefine Isaksson tar med fika till 
mötet. Linda Björk köper kaffetermos och Rebecka Wenkler fixar en Power Point. 
Samtliga styrelsemedlemmar ska tänka ut frågor till de som kandiderar.  
 

• Flytt av styrelsemötet den 9/5 
Eftersom årsmötet är den 9/5 måste vi flytta styrelsemötet som är inplanerat på det 
datumet. Mötet kommer preliminärt att flyttas till den 11/5 klockan 18.15.   
 

• Överlämning 
Ordförande ber samtliga styrelsemedlemmar (som ska väljas om) att skriva ner 
dokument till överlämning. Vem i styrelsen som har ansvar för vad, en tidsplan, 
budget för utskottet och styrelsen, små tips som man kan tänka på, strukturerat 
dokument är alltid uppskattat med tydliga punkter och register, uppföljningsmöte, tips 
för att styrelsemötet ska gå så smidigt som möjligt är bra att ha med i 
överlämningsdokumentet!  
 

• Kontoret 
PVD borde städa efter nästa möte för att rensa. Förslag på att styrelsen ska städa på 
kontoret och förrådet för att rensa. Ordförande skriver en lista på vad som behöver 
göras som samtliga styrelsemedlemmar ska genomföra.  
 
 



 

 

 
§ 7 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga.  
 
§ 8 Fika till nästa möte 
 
Linnéa Vikström (och Rebecka Wenkler) får äran att ta med fika till nästa möte.  
 
§ 9 Återkoppling på mötet 
 
Mötet gick bra och smidigt!    
 
§ 10 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.28.  
 
  
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Linda Björk 


