
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 31 Mars 2016    
 
Närvarande: Josefine Isaksson, Tova Palm, Linda Björk, Elisabeth Wäreby, Ludvig Book, 
Johan Ström, Fanny Edfeldt, Viktor Hedman. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:28. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Johan Ström till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från utskott 
 
Utbildning: Frukostföreläsning om arbetsrätt med Vision sker den 1a april. Under 
utskottsmötet innan påsk diskuterades att utskottet har många avslutade projekt och att man 
måste hitta nya projekt att ta tag i innan sommaren. Några idéer är kurs- och 
programutvärderingar samt andra utbildninginriktade projekt. Ny plan för PA-programmet är i 
princip klart, men kommer troligtvis träda i kraft först under 2018. Samordnaren har planerat 
ett möte med företaget Knowit om hur Digital HR kan införas i utbildningen, exempelvis som 
uppsatsämne/inriktning på C-nivå. Universitetet vill skapa ett samarbete med företag så att 
eleverna kan välja att skriva om digital HR.  
 
Idrott: Utskottet har arrangerat en innebandyträning, 11 personer deltog. Eventet kommer att 
upprepas även under kommande vecka. Ikväll (31a mars) genomförs Yoga, 10 personer är 
anmälda. Samordnaren har ett möte med samhällsvetarnas idrottssamordnare inplanerat. Ska 
även anmäla utomhusfotbollslag, där ett system så att alla dömer en gång var ska införas för 
att minska risken att bli diskvalificerade pga för få domartillfällen. Fotbollsträningarna 
fortsätter varje vecka, fortsatt stort intresse. Dynamicusloppet ska startas igång, 
förhoppningsvis tillsammans med samhällsvetarnas studentförening. 
 
Ekonomi: Har betalat och fakturerat. Har även hjälpt PVD med behörigheter för 
ekonomiansvarig samt fixat elektroniska biljetter till PVD-gasquen genom billetto. 
Föreningens mastercard har kommit och är redo att användas. Behöver man tillgång till kortet 
ska ekonomiansvarig kontaktas i god tid. 
 
Webmaster: Fixat lite med hemsidan. Har funderat kring om vi bör byta ut gamla loggan till 
nya samt om vi ska byta bakgrundsbild. Har även tittat närmare på domänens säkerhet. 
 
Evenemang: Planeringen inför PA bio är i full gång, det har varit svårt att hitta sponsorer 
men eventet är ändå fullt genomförbart tack vare stort intresse. Ett fb-event har kommit upp 
för PA på spåret som äger rum den 22a april. Eventet kommer genomföras så att det finns ett 
begränsat antal lag som tävlar, och resten är publik. Utskottet har påbörjat diskussionen kring 
engagemangsfesten för att göra den mer speciell för de som har varit engagerade.  
 



 

 

 
Samordnaren har även hunnit med ett uppstartsmöte med nya generalerna inför insparken  
HT-16. 
 
Näringsliv: Lokal till eventet med Talent & Partner är nu klart. Lokal är även bokad för 
Assessios utbildning. En projektgrupp har genomfört intervjuer som ett första led i att 
rekrytera en tjänst åt Härjedalskök. Planeringen inför casetävlingen med Härjedalskök är på 
god väg, ett event ligger nu uppe på fb. Studiebesöket på KPMG är spikat och klart. 
Samordnaren har haft möte med Deloitte där en diskussion har förts kring ett eventuellt event 
som kommer att ske under hösten. Utskottet har startat upp rekryteringen till Uppsala 
vittnesstöd. ANTs-eventet är i princip helt klart. Projektet Welcome Talent med LinkedIn är 
nu uppstartat. 
 
Vice Ordförande: Samlat in material från samarbetspartners till nyhetsbrevet. Skulle haft 
möte med Unionen och Academic Work, men blev inställt. Nytt möte med Academic Work 
inplanerat senare under våren. Har haft telefonmöte med Unionen. Planerat och tagit in 
anmälningar till intervjuworkshop med Unionen den 4e april, 13 personer är anmälda och 
Unionen bjuder på lunch. 
 
Ordförande: Mailat, haft mycket kontakt med PVD. Hektisk månad på ingång, håll utkik 
efter all information som kommer att komma. Ansökan för verksamhetsbidrag ska skickas in 
senast 7/4 för att sedan skickas till P-riks. Kallelsen till Årsmöte är nu upplagd på hemsidan 
och ska delas under morgondagen på Facebook.  
 
PVD: Alla företag är nu klara. Planlösning för montrar etc. är också klar. Nytt är att frisörer 
kommer att vara på plats under dagen för att toppa o styla. Anmälan till gasquen stängs idag 
(31/3), släppbiljetter släpps fredag 1 april. Dekorationer m.m. är beställda, körschema till 
gasquen är påbörjat.  
  
   
§ 5 Övriga frågor 
 

• Utskottsmöten 
Samordnarna som leder ett utskott efterlyser någon form av utbildning för att kunna 
förbättra sitt ledarskap och göra effektivare och roligare möten för sina 
utskottsmedlemmar. Hur upprätthåller man engagemang/får folk att ta ansvar? Hur håller 
man i ett möte på bästa sätt? Kanske jobba mer på överlämningar, tex vara med på några 
möten innan man tar över. Ett diskussionsmöte med alla utskottssamordnare. Linda tar på 
sig att kolla vad det skulle kunna finnas för utbildningar att gå på.  
• Skydd av hemsidan 
Webmaster har tittat närmare på säkerheten kring föreningens domän. Andra föreningar 
(bl a P-riks) har fått hemsidan hackad där länkar utbytta och har fått betala större summor 
pengar för att få detta fixat. Johan har fixat en lightversion av ett skyddsprogram via 
one.com. För ett ordentligt antivirusskydd och brandvägg gäller en månadskostnad på 
44kr (ca 600kr/år), vilket skulle gälla hela domänen, både hemsida och mail. Kan gå att 
kombinera skydd för dynamicus.se och pvd.nu. Alla bör se till att byta sitt lösenord till 
mailen direkt efter överlämning till ett säkert lösenord. Johan tittar vidare på detta. 
• PVD – tävling 
Vi har fått sponsrat 5 stycken HR-relaterade böcker av Newstart Nordic. Tävling: gissa: 
vilken ska bort? Bilder på något som har med Dynamicus att göra, 5st vinnare med rätt 
svar lottas och får varsin bok.  



 

 

 
• PVD – schema  
Tova lottar schema, alla går ihop 2&2, Johan är volontär under dagen för projektgruppen 
så han behöver inte stå vid Dynamicus monter. Nästa styrelsemöte kommer mer info kring 
PVD-dagen, vad vi behöver hjälpa till med etc. 

 
§ 6 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga. 
 
§ 7 Fika till nästa möte 
Ludde erbjuder sig att fixa fikat till mötet den 11 april.  
 
§ 8 Återkoppling på mötet 
Kul möte, bra med korta och effektiva diskussioner.   
 
§ 9 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.55. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Tova Palm  Sekreterare Josefine Isaksson 
 
 
 
______________________________ 
Justeringsperson Johan Ström 


