
 

 

 
Styrelsemöte klockan 18.00 den 14 Mars 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Linnéa Vikström, Linda Björk, Maya Ambrosius, Fanny 
Edfeldt, Elisabeth Wäreby, Alexandra Jönsson, Tova Palm, Rebecka Wenkler, Viktor 
Hedman, Hanna Tunander, Johan Ström 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 18.22 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Josefine Isaksson vill lägga till punkten ”Dynamicus Facebooksida” som beslutspunkt. 

Elisabeth vill lägga till punkten ”Nästa styrelsemöte” till Övriga frågor. 

Rebecka vill lägga till punkterna ”P-riks” och ”Valberedningen” till Övriga frågor.  

Viktor Hedman vill lägga till punkten ”LinkedIn” till Övriga frågor 

Efter följande justeringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Fanny Edfeldt till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från utskott 
 
Webmaster: Har ändrat och lagt till information på hemsidan, samt lagt till annonser. 
 
Sekreterare: Har bokat lokaler.  
 
Evenemangsutskottet: Haft första eventet! Gått ut med information för eventet ”PA-bio” 
som kommer att hållas den femte april. Jobbar med sponsring inför tidigare nämnt event. 
Kommer att gå ut med information och ta in anmälningar för eventet ”PA på spåret”. 
Utskottet har fått in ansökningar för de framtida generalerna och kommer, efter rekrytering, 
att välja ut dem under veckans gång. 
  
Utbildningsutskottet: Har genomfört föreläsningen ”En personalvetare berättar”. Har fått 
fler medlemmar till utskottet. Planerar nya event. Utskottet ska prova ett nytt koncept där 
klasserna ges möjlighet att plugga tillsammans.   
 
Idrottsutskottet: Spikat yoga-klass tillsammans med Caroline Fladvad. Utskottet planerar in 
innebandyträningar samt att gå och kolla på basket. Filar även på en idrottsdag. Har haft 
uppstartsmöte för PA i fjällen där det var väldigt bra uppslutning! Squashturneringen är igång. 
 
Marknadsföringsutskottet: Planerar ”People of PA” – folk som inte syns jättemycket men 
som ändå är aktiv inom föreningen, på någon nation etc. ska få möjlighet att visa upp sig. 
Söker och arbetar med sponsring för Dynamicusväskan. Ska marknadsföra PA-bion och 



 

 

planerar inför det. Planerar även ”Uppsalas 
guldkorn” som kommer att handla om att filma inne i stan, exempelvis visa upp bra 
pluggställen! Har även haft kickoff med utskottet.  
 
PVD: Samordnarna har varit på Psykologidagen. PVD-filmen har lagts upp. De har även fått 
klartecken från LinkedIn som kommer att hålla i en workshop på dagen. Har kontaktat andra 
universitet för att se intresse för deltagande på dagen och bjudit in dessa. Har haft möte med 
SU angående deras motsvarighet till PVD. Utskottet fixat en bättre deal på hotellrum för de 
som exempelvis kommer från andra städer och program. Affischerna har skrivits ut och satts 
upp. De har även designat medarbetartröjor samt roll-ups. De har haft kontakt med 
Stockholms Nation angående gasquen och planeringen kring den. Utskottet planerar att ha 
något litet extra under kvällen för att göra kvällen minnesvärd! Har även planerat in att ha 
middagsunderhållning.  
 
Dynamiquen: Har intervjuat Know-it för tidningen. Samlar även in artiklar och texter för 
den!  
 
Vice ordförande: Sålt annons och har en till på gång. Har jobbat med att få igång en 
workshop tillsammans med Unionen den fjärde april.  
 
Ordförande: Har varit på Psykologidagen. Har börjat med utvecklingssamtal med 
styrelsemedlemmar och varit på PVD-möte. Svarat på mail. Skrivit klart intyg för tidigare 
styrelsemedlemmar.  
 
Näringslivsutskottet: Har bokat in en dag med Talent & Partner den 17/5. Har bokat in 
KPMG-besök den 5/5. SSR är inplanerad till den 4/5. Har bokat in mentorer inför 
mentorskapsprojektet. Kommer att starta upp samarbetet med LinkedIn den 15/3. Har haft 
föreläsningen ”Digital HR”. Har även påbörjat två separata projekt med Härjedalskök. Har 
bokat in lokaler för Assessios utbildning samt fixat till Dynamicus sida på LinkedIn.  
 
§ 5 Tillgång till Dynamicuskontoret 
 
Då näringslivsutskottet tagit in en vice-samordnare så undrar ordinarie samordnare om denna 
får tillgång till Dynamicuskontoret. Styrelsen beslutar att Lisa Mellor får tillgång till 
Dynamicuskontoret. 
 
§ 6 Dynamicus Facebooksida  
 
Då Facebooksidan är relativt svår att hitta finns det tankar på att byta namn. Styrelsen beslutar 
att Facebooksidan kommer att byta namn till ”Dynamicus Personalvetarförening” för att bli 
lättare att hitta för nya medlemmar.  
   
§ 7 Övriga frågor 
 

• Årsmötet, verksamhetsberättelse + propositioner 
Ordförande efterlyser stadgeändringar för att kunna ta fram ett förslag angående detta 
inför årsmötet. Styrelsen ska gemensamt lägga fram verksamhetsberättelse inför 
årsmötet. Samtliga styrelsemedlemmar ska fundera över nomineringar för nya 
styrelsemedlemmar inför årsmötet. 
 

• Tävling på PVD 



 

 

Samordnarna ber samtliga 
styrelsemedlemmar att tänka ut tävling för dagen. Josefine Isaksson tar på sig att fixa 
pris till vinnaren av tävlingen.  

 
• PVD-varumärkesskydd 

En annan förening använder PVD som namn på deras arbetsmarknadsdag trots att 
namnet är varumärkesskyddat. Samordnarna för Dynamicus arbetsmarknadsdag anser 
inte att den andra personalvetarföreningen bör göra det och vill kolla med styrelsen 
innan de tar upp kontakten med ordförande för föreningen i fråga. Samordnarna 
kommer att kontakta ordförande och uppmana dem att inte använda namnet PVD för 
deras arbetsmarknadsdag.  
 

• LinkedIn 
Om styrelsemedlemmar vill bli administratör på Dynamicus LinkedIn så ska man 
kontakta Viktor Hedman eller Johan Ström. Samtliga styrelsemedlemmar ska känna 
att de kan stå bakom det som läggs upp på Dynamicus, därför ska man ha i åtanke vad 
man lägger upp som just ”Dynamicus” på den nämnda LinkedIn.  

 
• Nästa styrelsemöte  

Mötet kommer att tidigareläggas eftersom Idrottsutskottet inte kommer att hålla i sitt 
möte den dagen. Sekreteraren kontaktar lokalansvarig för att tidigarelägga mötet till 
klockan 16.00. Om det inte är möjligt att boka till klockan 16.00 så kommer det att 
hållas klockan 17.00.  

 
• P-riks 

Rebecka Wenkler ber samtliga styrelsemedlemmar som kommer närvara då P-riks 
kommer till Uppsala att fundera på frågor och dylikt som P-riks sedan kommer att 
besvara. Kontakta Rebecka Wenkler för att föra fram frågor och funderingar till P-
riks.  
 

• Valberedning 
Valberedningen vill spela in en film på de styrelseposter som ska tillsättas. Ordförande 
kommer att kontakta Valberedningen för att kolla upp alternativ för just filmen då det 
är relativt kort om tid för att spela in detta. 

 
§ 8 Sekreterarens punkt 
 
Inget att tillägga.  
 
§ 9 Fika till nästa möte 
 
Viktor Hedman får äran att ta med fika till nästa möte!  
 
§ 10 Återkoppling på mötet   
 
Det var trevligt. Tänk på att hålla på talarlistan. Ibland svävade det iväg från det tänkta ämnet, 
men ordförande skötte det bra och styrde tillbaka det snabbt. Det är bra och roligt att få höra 
berättelser från andra utskott!  
 
 
 



 

 

 
§ 11 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.19.  
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Linnéa Vikström 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Fanny Edfeldt 


