
 

 

 

 

 

 

Dagordning årsmöte 9 maj 2016 

 

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet  

§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande  

§ 4 Fastställande av dagordning  

§ 5 Val av mötets ordförande och mötessekreterare  

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  

§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin  

§ 8 Fastställande av Styrelsen och utskottens verksamhetsberättelse för senaste 

verksamhetsåret  

§ 9 Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar  

§ 10 Revisionsberättelse  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser  

§ 12 Ansöka om att bli en kårförrening 

§ 13 Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande 

§ 14 Val av vice ordförande, chefredaktör, marknadsföringssamordnare, 

utbildningssamordnare, idrottsamordnare samt pvd-projekledare  

§ 15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år  

§ 16 Val av valberedning för en tid av ett år 

§ 17 Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar innan 

mötet 

§ 18 Fastställande av firmatecknare 

§ 19 Utnämning av hedersmedlem 

§ 20 Övriga frågor 

§ 21 Ordet är fritt 

§ 22 Mötets avslutande  



Styrelsens halvårsrapport VT 2016 

 

Ordförande, VT16 

 

Styrelsen har under hösten haft möten varannan måndag. Utöver dessa har jag haft enskilda 

möten med styrelsemedlemmarna för att ge stöd, diskutera vårt arbetssätt och hålla mig 

uppdaterad kring deras arbete. Jag har också strävat mot att delta vid minst ett möte per 

utskott. Jag har under terminen suttit med på Alumnicus styrelsemöten. 

 

Representation 

Styrelsen har under hösten representerat föreningen i ett flertal olika sammanhang. Vi har 

bland annat deltagit på våra egna event så som Inspaken, PA-bio, PVD och under 

Vemdalenresan. Under insparksgasquen genomförde styrelsen traditionsenligt ett spex och jag 

tillsammans med vice höll tal. Styrelse har även funnits representerade under välkomstdagen i 

universitetshuset, konferensen ReThinkHR och P-riks ordförandeträff.  

Under våren hölls P-riks riksmöteshelg i Uppsala med Dynamicus som värd. Helgen innehöll 

förutom riksmötet, workshops och massa utbytande av information och kunskap 

medlemsföreningarna emellan.   

 

Samarbeten 

Vi har ett fortsatt samarbete med samhällsvetenskapliga sektionen, P-riks och 

Folkuniversitetet. Dessa samarbeten genererar oss intäkter i form av bidrag kopplade till vår 

verksamhet. I Folkuniversitetets fall vår generella verksamhet och i P-riks och 

Samhällsvetenskapliga sektionen fall i form av specifik verksamhet. Även samarbetet med 

Alumnicus fortgår och de är måna om att stärka samarbetet. Under våren har även 

kommunikationen mellan Dynamicus och kåren ökat.  

 

Tova Palm, Ordförande 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Vice ordförande, VT16 

Sponsring och samarbeten  

I januari ordnades det sista med 2016 års samarbetsavtal. En ny mall för samtliga 

samarbetsavtal togs fram för att förtydliga strukturen och få in Dynamicus nya logga. Höstens 

förhandlingar resulterade i att 3 av avtalen höjdes med totalt 7000 kr, dock minskades tyvärr 

ett av avtalen med 8000kr pga budgetnedskärningar hos vår samarbetspartner. Ett nytt avtal 

har mötts med Uppsalabaserade studentkonsultföretaget Uppstuk där samarbetet grundar sig i 

kunskapsutbyte, jobbtillfällen för våra medlemmar samt sponsring av enskilda event.  



Resterande tid av vårterminen kommer att gå till halvårsutvärdering av samtliga samarbeten 

samt att ta kontakt med ett antal nya intressenter till samarbeten. Bland annat har 

förhandlingar genom idrottsutskottet påbörjats med Fyrisfjädern för att ge våra medlemmar 

möjlighet att gratis spela badminton regelbundet. Arbetet med att hitta sponsring för en ny 

omgång Dynamicusväskor har påbörjats med en projektgrupp samt 

marknadsföringssamordnare. 

Intresset för annonsering hos oss genom föreningens hemsida, Facebooksida, Instagram och 

vid tillfällen även nyhetsbrevet har varit betydligt större än tidigare år och oftast kan en 

överenskommelse mötas. En mall för annonsering har tagits fram men är något jag kommer 

att fortsätta jobba med under resterande tid på min post. 

Styrelsearbete 

Styrelsearbetet har till stor del gått ut på att föra dialog kring föreningens utveckling och 

löpande verksamhet tillsamman med ordförande och styrelsen. Den interna representationen 

har inneburit deltagande under insparken, PVD samt de flesta av föreningens övriga event. 

Extern representation har skett genom deltagande på P-riks Riksmöte här i Uppsala under 

mars samt under P-riks ordförandeträff i Stockholm under april. Överlämning till min 

efterträdare kommer att påbörjas nu under maj.  

Josefine Isaksson, Vice ordförande 

________________________________________________________________ 

 

 

Sekreterare, VT16 

 

Protokoll 

Min främsta uppgift är att, under styrelsemöten, föra protokoll på det som sägs, beslutas etc. 

Dessa ska hållas kortfattade men informationsrika, detta för att frånvarande 

styrelsemedlemmar och övriga medlemmar i Dynamicus ska kunna hålla sig uppdaterade om 

vad det är som behandlas under mötet. Under vårterminen så har styrelsen haft möten 

varannan vecka där det under samtliga möten förts protokoll. Dessa har sedan justerats av 

ytterligare en styrelsemedlem för att sedan läggas upp på hemsidan.  

 

Medlemsregister 

Som sekreterare har man även ansvar över medlemsregistret. Jag har efter insparken 

uppdaterat medlemsregistret med de nya medlemmarna, totalt 54 stycken. För att alla ska 

kunna räknas som aktiva medlemmar i registret så måste medlemmarna omregistreras. På 

grund av detta så kommer det skickas ut ett mail med en länk där alla medlemmar ska 

bekräfta sitt medlemskap genom att trycka på länken.  

 

Nyhetsbrev 



Nyhetsbrevet har skickats ut samtliga månader under denna termin, med undantag för januari 

månad. I februari skickades nyhetsbrevet ut i mitten av månaden, sedan dess har det gått ut till 

medlemmarna i början av månaden. Nyhetsbreven har kunnat nås via en länk som mailats ut 

till samtliga aktiva medlemmar.  

 

Linnéa Vikström, Sekreterare  

 

________________________________________________________________ 

 

 

Webmaster, VT16 

 

Hemsidan har inte förändrats särskilt bortom uppdateringen utav styrelsen samt en mindre 

omstrukturering utav av presentationer och bilder. Annonser har lagts upp efter tidigare 

mallar där jag haft ansvaret för de som kommit upp främst på hemsidan. Det tidigare arbetet 

med Facebook-grupperna har fortsatt och jag har tagit över administratörsrättigheterna för PA 

Jobb & Praktik då den fortfarande hanterades utav grundaren, Fredrik Josefsson. Tanken med 

PA Jobb & Praktik är från min sida att de administrativa rättigheterna ska fortsätta, likt de 

andra Facebook-grupperna, till nästa webmaster löpande. En utvärdering utav säkerheten på 

hemsidorna samt mailen pågår då flera närstående föreningar har blivit drabbade på olika sätt. 

 

Johan Ström, Webmaster 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Evenemangsutskottet, VT16 

 

Evenemangsutskottet har denna termin fått en ny samordnare. Utskottet har under terminen 

bestått av totalt 17 personer. På uppstartsmötet tog vi tillsammans fram de event vi ville 

genomföra denna termin. Vi har sedan fortsatt jobbat i mindre projektgrupper för varje event. 

Utskottsmötena har ägt rum varannan vecka, för att stämma av hur det går för samtliga 

projektgrupper. I övrigt har vi försökt hålla ett tätt samarbete med marknadsföringsutskottet 

för att nå ut till alla våra medlemmar med vad vi hittar på i vårt utskott.  

 

Vemdalen 

Den årliga resan till student skiweek i Vemdalen som ägde rum i slutet av januari blev i 

vanlig ordning en succé! Resan skedde under ledning av föregående evenemangssamordnare 

My Salama Hansson. 

 

Insparken vårterminen 2016 



Vårens fem generaler såg till att välkomna våra reccar in i PA-familjen genom en fantastisk 

inspark. Aktiviteter så som pubrunda, togafest, fulsittning och gasque stod på schemat. 

 

Pubrunda 

För att fylla tomrummet efter insparkens slut anordnade vi i evenemangsutskottet en pubrunda 

med temat barnkalas. Deltagarna delades in i två grupper och fick under kvällen tävla mot 

varandra genom att utföra olika uppdrag. Pris delades även ut till den bäst utklädda. Detta 

event sponsrades av maskeradjatten.se. 

 

PA-bio 

Slottsbiografen bokades och det bjöds på skrattfest med filmen ”21 Jump Street”, snacks och 

tillhörande lek. Detta blev ett mycket lyckat event med stor uppslutning.  

 

PA på spåret 

För första gången anordnade vi vår alldeles egna på spåret turnering. Åtta lag på tre personer 

per lag var anmälda och fick utmana varandra i de klassiska konceptet som vi följt på TV.  

 

Kommande event 

I skrivande stund är vi mitt i planeringen inför vårens två sista event. Efter årsmötet den 9 maj 

blir det en sexa i vanlig ordning. Denna kommer att äga rum på Stabby prästgård och det 

kommer bland annat att bjudas på middag och snaps. Detta event är endast för de som deltagit 

på årsmötet. Det sista eventet för terminen är engagemangsfesten som äger rum den 24 maj. 

Vi planerar att göra detta till en sommarfest i eko-parken med femkamp, grillning och massa 

annat kul. Detta event är kostnadsfritt för alla som engagerat sig vår förening under terminen 

och är ett sätt för oss att tacka alla dessa fantastiska människor som hjälper oss att driva vår 

verksamhet framåt. Generaluttagningen blev något annorlunda denna termin, fyra generaler 

söktes inför insparken HT16 istället för fem. Detta bland annat för att korta ner beslutsled och 

underlätta samarbetet generalerna emellan. Våra fyra generaler är, tillsammans med 

kaptenerna, i full gång med planeringen av höstens inspark.  

 

Fanny Edfeldt, Evenemangssamordnare 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Dynamiquen, VT16 

 

Redaktionens arbete 

Den här terminen har redaktionen utökats. Nytt för den här terminen är att vi tog bort ett 

nummer av tidningen för att istället fokusera på att starta upp en sida med webbartiklar. Dessa 

har mottagits mycket bra. Än så länge har det kommit upp några enstaka artiklar samt en 

artikelserie om inriktningarna för termin fem och sex. 

 



Som vanligt får redaktionsmedlemmarna själva bestämma vad de vill göra. Vi har hjälpts åt 

att skriva, fota och layouta. Liksom förra terminen kommer tidningen att delas ut idag, på 

årsmötet. Det var det lättaste sättet att nå ut till många medlemmar eftersom majoriteten av 

tidningarna som skickades ut förra terminen kom i retur. De som inte deltar på mötet men är 

intresserade får givetvis en tidning även de. 

 

Tidningens innehåll 

Tidigare under terminen planerade vi ett tema och ett innehåll för numret. Vi valde dock att 

gå ifrån det och tänka om. Temat blev därför ”orientering”. Huvudinslaget är inriktningarna 

igen vilket gör att detta nummer främst är utbildningsfokuserat. Artikeln om Digital HR är det 

enda inslaget som tar in näringslivet. Eftersom det ändå är framtidsblickande tyckte vi att det 

var en okej uppdelning. En ny sida i tidningen är också den länge efterfrågade pysselsidan. 

För att behålla enhetligheten finns huvudinslaget kvar, PA-vänner, recept, kalendariet och 

sidorna över styrelsen och engagerade. 

 

Övrigt 

Jag som chefredaktör har vid ett par tillfällen representerat Dynamiquen på 

tidningskonventets möten. Vi kommer tyvärr inte kunna nominera något till tidningsgalan 

eftersom tidningen kommer ut ”fel” i relation till deras regler. 

 

 Alexandra Jönsson, Chefredaktör 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Näringslivsutskottet, VT16 

 

Löpande verksamhet 

Näringslivsutskottet har sammanträtt varannan vecka under våren. Utskottet består i dagsläget 

av 20 personer. Utskottet arbetat i mindre arbetsgrupper om 2-4 personer men diskussioner 

om respektive projekt har hållits i storgrupp. Under vartannat möte har diverse övningar 

inkluderats som gått i teman som hur man som grupp jobbar effektivt i projektform, case- 

samt feedbackövningar. 

 

Färdiga projekt 

Under vårterminen har Näringslivsutskottet hunnit med ett gäng olika projekt med syfte att 

närma sig det vi som personalvetare kommer att arbeta med i framtiden.  

Henrik Ladström och Madeleine Löwenfeldt från Knowit höll en föreläsning om digital HR.  

En shortlist-rekrytering samt en HR-casetävling gjordes i samarbete med HärjedalsKök.  

En fotografering med Näringslivsutskottet och Styrelsen har genomförts där alla fick 

individuella professionella bilder till CV eller LinkedIn-sida tillsammans med en 

yrkesfotograf. 

 



Pågående projekt samt projekt som genomförs i maj 

Startat upp samt utvecklar Dynamicus LinkedIn-sida. 

Kandidater intervjuas och väljs till Uppsala Vittnesstöds styrelse. 

Samarbete med LinkedIns initiativ WelcomeTalent. 

Mentorskapsprojektet, med ett gäng inspirerande mentorer, har rullat igång och tar in 

anmälningar.  

HR-event hos Talent&Partner med över 40 personalvetarstudenter från Uppsala och 5 stycken 

yrkesaktiva HR-personer som föreläser.  

Studiebesök på KPMGs HR-avdelning i Stockholm.  

SSR håller föreläsning om anställningsintervjuer ur både arbetstagares- och arbetsgivares 

sida.  

VDn- samt en rekryterare från företaget ANTS att prata om IT-rekrytering. 

Pfizers HR-chef gästföreläser om hur det är att jobba med HR på internationell nivå.  

 

Viktor Hedman, Näringslivssamordnare 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Utbildningsutskottet, VT16 

 

Under våren har utbildningsutskottet planerat och genomfört ett flertal event, såsom "En 

personalvetare berättar" i samarbete med Sveriges HR förening där Scandic Hotels HR-

direktör kom och föreläste. En arbetsrättsföreläsning med Vision hölls med fokus på 

förhandlingar. Innan antagningen stängdes för höstterminen anordnades ett 

informationstillfälle för termin 4 för att underlätta deras val av inriktning. Utskottet har även 

haft kontakt med studenter angående tankar om utbildningen samt varit med i en 

översynsgrupp för att ta fram förslag på ny struktur på PA-programmet. Innan sommaren hålls 

även ett informationstillfälle om utlandsstudier tillsammans med internationella kansliet. 

Utskottet har även arbetat med att göra en kartläggning över vilka konkreta förbättringar som 

gjorts utifrån Dynamicus egna utvärdering, Fokusgruppsrapporten för höstterminen 2014, 

som lärare och ansvariga tagit del av.  

 

Linda Björk, Utbildningssamordnare 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Personalvetarnas dag, VT16 

 

Efter julledigheten var vår största prioritet att spika alla föreläsare och därefter fortsatte 

arbetet med workshophållare. Höstterminens planer och idéer skulle nu börja sättas i verket 



och har krävt ett gediget arbete från projektgruppen och oss som projektledare. 

 

Vi bestämde oss bland annat för att göra en bra reklamfilm för att kunna marknadsföra våran 

dag. Detta genomfördes och blev enligt vår uppfattning lyckat. Filmen lades ut på samtliga 

sociala kanaler och fick en bra spridning. Dessutom blev hemsidan uppdaterad till en, enligt 

oss, bättre och mer lätt navigerad webbsajt. 

 

Sponsarbetet har fortlöpt under hela arbetet och lyckades sälja in paket till företag.  

 

Vidare blev även planeringen kring gasquen mer konkret. Dekorationer börjades titta på i god 

tid, sånganförare och toastmasters valdes ut, bordsplacering och planering kring underhållning 

genomfördes även. Vi fick äran att bli underhållna av bandet Montanamo och dansgruppen 

Edge Dancegroup.  

 

Vi har upplevt samarbetet i och mellan gruppen som mycket god. Två av våra mål i början av 

detta arbete var att ha EN projektgrupp som jobbar mot ETT gemensamt mål samt göra PVD 

ännu mer professionellt. Utifrån våra förutsättningar anser vi att vi uppnådde detta och är 

själva nöjda med arbetet. Dagen och kvällen flöt på som planerat tack vare vår och 

projektgruppens framförhållning.  

Vi fick besök av studenter från bland annat Lidköping, Göteborg, Dalarna, Gävle och SU. 

Samtliga utställare verkar vara nöjda med dagen och så även alla föreläsare och 

workshophållare. 

 

Kvar är efterarbetet som nu är igång då bland annat alla utskott ska skriva en överlämning till 

nästkommande projektgrupp med mera. 

Ekonomin och budgeten har flytit på och uppdaterats under projektets gång.  

 

Maya Ambrosius och Hanna Tunander, Projektledare för Personalvetarnas Dag 2016 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Marknadsföringsutskottet, VT16 

Vi är ett stort utskott med 22 aktiva medlemmar, vi har haft stort samarbete med de andra 

utskotten. De projekt som har berörts under denna termin är följande;  

Dynamicusloppet  

Loppet kommer att läggas på idrottsutskottet men där vi hjälper till med marknadsföringen. 

PA-pandan  

Maskotsdräkten har använts i marknadsföringssyften för föreningen på olika evenemang som 

föreningen anordnat, har visats i DynamicusTV och på Instagram.  



Instagram  

Arbetet med att lägga upp material och bilder till föreningens instagramkonto har varit stort 

fokus där vi använt två nya hashtags: PeopleOfPA där olika studenter ska få berätta hur dem 

lever sitt studentliv och Uppsalasguldkorn där vi tipsar om olika saker i Uppsala. Vi har 

använt kontot i samarbete med alla utskott i marknadsföringssyfte.  

Dynamicus sångbok  

Försäljningen av sångboken har gått bra, vi sålde den på dynamicuskvällen under insparken 

och löpande inför olika event.  

Dynamicus Flagga 

Under valborg ska en flagga användas som en projektgrupp i utskottet gjort, i 

marknadsföringssyfte av föreningen i Ekonomikum parken.  

Dynamicus Pins 

100st pins har beställts med Dynamicus-symbol på, dessa ska förtroendevalda poster till 

styrelsen få samt Generaler och Kaptener inför insparken.  

DynamicusTV  

Vi har använt fler kort-filmer i marknadsföringssyfte av Dynamicus-event men under våren 

kommer matlagningsprogram (Cuisine de Dynamique) och Uppsalas Guldkorn även bli 

avsnitt i DynamicusTV. 

Rebecka Wenkler, Marknadsföringssamordnare  

________________________________________________________________ 

 

 

Idrottsutskottet, VT16 

 

Under vårterminen har idrottsutskottet utvecklats väldigt mycket. Vi är idag ca 14 aktiva 

medlemmar. Under terminen har vi har haft möten varannan vecka där vi spanat mycket kring 

nya aktiviteter och hur vi ska kunna genomföra dem. Självklart har vi även fortsatt med 

aktiviteter från i höstas t.ex. fotbollsturneringar och löpträning.  

 

Futsal 

Under de första månaderna på terminen har Dynamicus representerats i Campus1477:s 

futsalserie. Varje helg har vi ställt upp med ett mixlag på 9 personer. Spelarna har även turats 

om att döma andras matcher. Tyvärr gick vi inte till slutspel.  

 

Träningspass 

Under terminen har fotbollsträningar hållits nästan varje måndag på Brantingskolan. Detta 

som ett komplement till turneringen. Förhoppningsvis kommer träningarna fortsätta utomhus 

nu när det börjar bli varmare. Vi har även hållit i två innebandyträningspass på Sverkerskolan. 



Intresset har vart stort och förhoppningen är att fortsätta med några sporadiska träningspass av 

olika slag under fortsättningen av terminen.  

 

Yoga 

Ett yogapass har hållits av vår egna Caroliné Fladvad i Campus1477s lokaler. Det var ca 10 

deltagare. Det var ett väldigt uppskattat pass och förhoppningsvis blir det fler gånger. 

 

Löpning 

I slutet av april kom vi igång med löpningen igen. I år i samarbete med föreningarna UPS och 

Samhällsvetarna. Terminen ut kommer vi att springa onsdagar kl 18. Gå med 

Facebookgruppen Löpning med Dynamicus, Samhällsvetarna och UPS för att få mer 

information. 

 

Fotbollsturnering 

I mitten av maj, v.19, börjar utomhussäsongen i fotboll. Vi är anmälda till herrserien men 

tjejer är självklart välkomna att vara med! Vill du vara med och representera Dynamicus gå 

med i Facebookgruppen Dynamicus Fotboll. 

 

Brännbollsturnering 

I slutet av maj kommer vi att anordna en brännbollsturnering mellan terminerna. Tanken är att 

vi spelar brännboll och sedan äter tillsammans. Se Facebookeventet PA’s Brännbollsturnering 

för mer information. 

 

Elisabeth Wäreby, Idrottssamordnare 

 

________________________________________________________________ 

 

  



 

  1/1-25/4 

Budget 

2015 Diff. Anmärkning 

Intäkter         

          

Sponsring 0 80000 – 80000 Not. 1 

Bidrag 0 101000 – 101000 Not. 2 

Annonser 700 2500 – 1800 Not. 3 

Övriga intäkter 2870     Not. 4 

Summa intäkter 3570 183500     

          

          

Kostnader         

PVD 0 30000 30000 Not. 5 

Evenemang 6 657,41 63600 56 942,59 Not. 6 

Näringsliv 875 15000 14125 Not. 7 

Marknadsföring 199,21 11000 10 800,79 Not. 8 

P-riks 1000 2000 1000 Not. 9 

Utbildning 638,26 8000 7 361,74 Not. 10 

Idrott 2 430,41 12000 9 569,59 Not. 11 

Dynamiquen 54,9 23409 23 354,1 Not. 12 

Styrelsen 2 126,76 14200 12 073,24 Not. 13 

Diverse kostnader 2 214,8 4400 2 185,2 Not. 14 

Övriga kostnader 2189     Not. 15 

         

Summa 

kostnader 18 385,75 183609     

         

Resultat – 14 815,75       

 

 

Noter ekonomisk halvårsrapport 

 

Not. 1: Ingen sponsring har kommit in än så länge 

Not. 2: Inga bidrag har inkommit än så länge 

Not. 3: Bravura 700 

Not. 4: Sångböcker 2870  

Not. 5: Bidrag 30000 inväntar resultat 

Not. 6: Lagindelning 5 630, Insparksevent Arken 8037, Kick off 898, Fulsittning 46 380, 

Insparksgasque 52 540, Ersättning till kaptener 1 993,41, Diverse utlägg för inspark 1 634,05,           

PA-bio 1543(hittills). Utskottet har dragit in för: Inspark 90 760, Bidrag till inspark 4600, PA-

bio 3200, Examensgasque 14 000, PA på spåret 630 



Not. 7: Kick off 525, Föreläsning Knowit 2 500, Fotografering 1 000. Diverse utlägg 174,11 

Utskottet har dragit in för: Event på talent and partner 3 150. 

Not. 8: Diverse utlägg 199,21 

Not. 9: Medlemsavgift 1000 

Not. 10: Fika till utskottsmöten 638,26 

Not. 11: Anmälan fotbollsserier 1800 (950+850), Hyra av Brantingskolans gympasal 336, 

diverse utlägg 294,41 

Not. 12: Fikautlägg 54,9. Utgifter i form av tryckkostnader kommer tillkomma 

Not. 13: Dynamicuskvällen 781,11, Kick off 453,02, Diverse utlägg 867,7 

Not. 14: Bankavgifter 2 214,8 

Not. 15: Ny stereo köptes in för 2189 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 
2015-01-01 - 2015-12-31 

 

Styrelsen har bestått av: 

 

 Ordförande  Samuel Göranzon VT15 

   Tova Palm   HT15 

 

 Vice ordförande  Daniel Nordin VT15 

   Josefine Isaksson HT15 

 

 Ekonomiansvarig  VictorHugo Olofsson  

 

 Sekreterare  Rebecca Karbassi 

 

 Webmaster  Magnus Frennberg  

 

 Marknadsföringssamordnare Sinan Sabir   VT15 

   Rebecka Wenkler HT15 

 

 Evenemangssamordnare My Salama Hansson 

 

 

 Näringslivssamordnare Cathrine Chamera 

 

 Chefredaktör Dynamiquen Anna Wikman VT15 

   Alexandra Jönsson HT15 

 

 Utbildningssamordnare Caroline Berkelind VT15 

   Linda Björk  HT15 

 

 Idrottssamordnare  Gustav Nicolai HT15 

 

 Projektledare PVD  Jenny Nilsson VT15 

   Hanna Wagenius VT15 

   Maya Ambrosius HT15 

   Hanna Tunander HT15 

 

Revisor:   Tobias Berglund 



Viktiga händelser under verksamhetsåret 2015 

 

Propositioner från styrelsen 

Under året presenterade styrelsen 3 propositioner. Vid årsmötet 2015 valdes Annika Eriksson 

till hedersmedlem. 

 

Till årsmötet lades förslaget fram av styrelsen att Idrottsutskottet skulle bli ett eget utskott då 

utskottet varit en försöksverksamhet som fortlöpt under minst ett år. Årsmötet beslutade att 

godkänna denna proposition. Styrelsen lade också fram förslaget att en idrottsamordnare ska 

väljas vid både årsmötet och föreningsstämman, mandatperioden skulle alltså vara sex 

månader. Även denna proposition röstades igenom av årsmötet. 

 

Under föreningsstämman lade styrelsen fram förslaget att idrottssamordnaren endas ska väljas 

vid föreningsstämman och på så sätt också ha en mandatperiod på ett år. Föreningsstämman 

röstade igenom propositionen. 

 

Försöksverksamhet 

Under våren 2015 blev försöksverksamheten Idrottsutskottet, genom årsstämman, ett eget 

utskott. Under hösten 2015 har utskottet fortsatt arrangera framförallt fotbollsträningar men 

även försökt arrangera andra aktiviteter. Utskottet har också jobbat hårt för att skaffa sig en 

stadig grupp medlemmar för sedan kunna tillsammans utveckla utskottet.  

 

Nya samarbeten  

Under hösten omförhandlades alla kontrakt med samarbetspartners för att möta föreningens 

behov. Ett närmare samarbete med ett flertal studentföreningar här i Uppsala startades upp 

under 2015. 

 

Nya medlemmar 

Föreningen fick 133 nya medlemmar vilket var i enlighet med vår prognos.  

 

Nya projekt och event under året 

Under hösten 2015 genomfördes ett nytt event i form av beer-pongtunering som var mycket 

uppskattad hos våra medlemmar. Som vanligt genomfördes Inspark, resa till Vemdalen, 

Dynamicusloppet och andra stående evenemang under hela året. Under hösten genomfördes 

Nätverksdagen för andra året i rad och det anordnades examensgasque till de PA-studenter 

som tog examen.  

 

Personalvetarnas Dag 
Personalvetarnas Dag 2015 hade temat ”Framtiden och dess möjligheter” vilket genomsyrade 

hela dagen med spännande föreläsare och workshops. Under dagen arrangerades också 

tävlingar med fina priser.  Dagen lockade många besökare och den avslutades på bästa sätt 

med en storslagen gasque på V-dala nation. 

 

Dynamiquen 

Tidningen har fortsatt blanda nytta med nöje och delats ut i samband med årsmöte och 

föreningsstämman. Under hösten har Dynamiquen börjat använda sin FB-sida för att synas 

mer. Detta har varit ett mycket uppskattat komplement till tidningen.   

 

 

Hemsida 



Hemsidan har under 2015 blivit mer strukturerad och framförallt används i en mycket större 

utsträckning. Våra facebookgrupper ”PA – Jobb & Praktik”  och ”PA – Köp och sälj” har 

fortsatt användas för att minska flödet av information i den allmänna facebookgruppen. 

 

Fokusgrupperna 
Under vårterminen 2014 så genomförde utbildningsutskottet projektet ”Fokusgrupper” för 

första gången där studenterna från termin två till sex fick utvärdera tidigare termin. Under 

höstterminen 2015 togs detta vidare till programmets institution och dess ansvariga och har i 

sin tur lett till en översyn av programmet där Dynamicus sitter med i arbetsgruppen som 

utvärderar och omformar programmet. 

 

Gästföreläsningar, Workshops och Studiebesök 
”En personalvetare berättar” har anordnats under båda terminerna och var lika inspirerande 

båda tillfällena. Gästföreläsningar med våra samarbetspartners har fortlöpt under båda 

terminerna och varit både innehållsrika och lockat många deltagare. 

 

Rekrytering till arbetsmarknadsdagar och styrelser 

Föreningen har hjälpt Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen att rekrytera medarbetare 

till deras respektive arbetsmarknadsdagar.  

 

Marknadsföring 

Dynamicus egna sångbok har fortsatt säljas med ett mycket lyckat resultat. Under våren så 

köptes maskotdräkten ”PA-Pandan” in till föreningen. Pandan har deltagit under ett flertal 

event och varit mycket uppskattad. Den traditionella ”Vemdalen t-shirten” gjordes under 

hösten för att sedan delas ut och skapa gemenskap under skidresan till Vemdalen. 

 

Dynamicus Styrelse genom  

Tova Palm, 

Ordförande 
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Den ekonomiska verksamheten 2015 
 

Dynamicus har under 2015 fortsatt visa goda ekonomiska resultat. Styrelsen och samtliga 

utskott har haft ett sunt ekonomiskt tänk, och alla inblandade har ansträngt sig för att 

eftersträva målen för den ekonomiska delen av verksamheten. 

 

Annonser 

Under 2015 såldes det sex annonser utöver den annonsering som ingår i våra samarbetsavtal. 

Dessa annonser såldes till ett sammanlagt värde av 2200 kr.  

 

Sångböcker 

Vid gasquer och sittningar har Dynamicus marknadsföringsutskott sålt sångböcker för ett 

värde av 7910 kr. 

 

Sponsring 

På grund av flytten från Blåsenhus till Engelska Parken, får Dynamicus ett årligt bidrag från 

sociologiska intuitionen på 25000 kr. Utöver det har sociologiska institutionen även sponsrat 

2000 kr till nätverksdagen, 10000 kr i projektbidrag samt 8000 kr i grundbidrag till vår 

inspark.  

 

Dynamicus har under 2015 fått 5359 kr av Studentkåren. Dynamicus h a r  ä v e n  i  å r  

f å t t  möjligheten att ta del av P-riks överskott som de planerade att ge i bidrag till 

personalvetarföreningar i Sverige. Vart utskott kunde komma med förslag på vad de ville 

förbättra i föreningen och därefter söka för detta med styrelsen godkännande. Under 2015 

har Dynamicus sammanlagt fått 37343 kr i bidrag från P- riks. Dynamicus har även fått 

bidrag ifrån Folkuniversitetet på 9330 kr.  

 

Utöver detta har våra engagerade medlemmar dragit in 11500kr i övrig spons till våra event.  

 

Samarbetsavtal 

Dynamicus har under 2015 fortsatt att förvalta de sedan tidigare etablerade samarbetsavtalen 

som varit till stor ekonomisk hjälp för föreningen. Samarbetsparterna har tillsammans 

bidragit med 77500 kr.  

 

Tack vare att engagerade i Dynamicus lägger ner energi och tid på att söka sponsring, bidrag 

och vice ordförandens fantastiska jobb med sammarbetsavtalen och annonser kan 

Dynamicus som förening satsa mer på kvalité i våra evenemang, billigare priser för våra 

medlemmar och en större möjlighet att utveckla Dynamicus efter våra medlemmars 



önskemål.  

 

Sammanfattningsvis kan jag meddela att Dynamicus har fortsatt stabil ekonomi. Min 

förhoppning är att detta ska kunna medföra större satsningar på v å r a  

m e d l e m m a r ,  nya initiativ samt förbättra kvaliteten på de redan existerande projekten. 

 

VictorHugo Olofsson, Ekonomiansvarig 2015 

 

  



 

Resultaträkning 

 
Intäkter 

 

 1/1-31/12 Budget 2015 Noter 

Medlemsavgifter 0 0 1 

Sponsring 166 173 

 
 

 2 

(övriga bidrag) (19859)  3 

Annonser 2 200 

 
 4 

 
 

Sångböcker  7910 

 

 5 

Summa intäkter 176 283 173 000 6 

 

Kostnader 

    

PVD  24 900,24    30 000 7 

Evenemang -3197,49 65 500 8 

Näringsliv 8 839,75 15 000         9 

P-riks 1 000            3 000         10 

Utbildning 5 186,57       4 000         11 

Dynamiquen 22 700 22 600         12 

Marknadsföring 29 178,64 13 000         13 

Styrelsen 15 352,19 14 200         14 

Diverse kostnader 

Domänavgifter 

 

8 991,10 

387,50 

8 100         15 

                   16 

Summa Kostnader 113166 175 500         17 

 

Summa 

 

   63 117 

  

         18 

  



Noter 

 
Not 1 

Dynamicus har gratis medlemsavgift vilket inte påverkar resultaträkningen. 

 

Not 2 

Dynamicus har under 2015 sammanlagt fått in 166 173 kr från samarbetsavtal, 

verksamhetsbidrag och annan sponsring.  

* I denna summa är sponsring till evenemang som inspark och nätverksdagen borträknat. 

De uppgår till en summa av 19859kr och är bokfört som intäktsposter till berört utskott. 

Detta för att tydligt visa att budget följts och att varje utskott gjort ett gott arbete med att 

söka sponsring.   

 

Not 3 

Dessa bidrag är dem som bokförts som intäkter till specifika utskott: 

-Magneten: 1000kr insparken vt15 

-Actic Centralbadet: 4000kr till insparken ht15 

-Ahlfords advokatbyrå: 1500kr insparken ht 15 

-Bidrag till insparken vt15 och ht15 från sociologiska institutionen: 8000kr 

-Bidrag till nätverksdagen från sociologiska institutionen: 2000kr 

-Bidrag till nätverksdagen från Samsek: 2000kr 

-Bidrag till fokusgrupper från Samsek: 1359kr 

 

Not 4 

Under 2015 har Dynamicus sålt sex annonser till olika företag: Nordea (300kr), PwC 

(500kr), SSR (100kr), EQT Holdings AB (400kr), Hannes Snellman Attorneys LtD (400kr) 

och Talangjägarna AB (500kr) 

 

Not 5 

Under 2015 har Dynamicus sålt 113 sångböcker á 70 kr. 

 

Not 6 

Summa intäkter under 2015 uppgick till 176 283 kr.  

*Denna summa uppgår till 196 142kr om projektspecifik sponsring räknas med.  

 

Not 7 

Kostnaden för PVD 2015 uppgick till 27 395kr vilket är inom ramen för budget på 30000kr. 

 

Not 8 

Efter korrigeringar för utgifter som tillhör 2014 (men gjorts under 2015) samt utgifter som 

tillhör detta bokslut (men som gjorts under 2016) har evenemangsutskottet hållit sig väl 

inom ramen för sin budget på 65 500kr och genererat en liten vinst på 3197,49kr.  De 

korrigeringar som gjorts är framför allt till följd av att julsittning, vemdalen och 

examensgasquen (i januari) genererar intäkter på slutet av året medan alla utgifter för dess 

event hamnar på början av nästa år.  

 

Vinsten i sig är inget problematiskt och är med stor sannolikhet ett resultat av de strikta 

ekonomiska riktlinjer som finns samt att vi har haft ett större en förväntat antal medlemmar 

som närvarat på föreningens event. Eftersom vi är en ideell förening som finns till för 

medlemmarna ska detta självklart korrigeras till nästkommande år med ett ökat ekonomiskt 



tänk samt tydligare rutiner för budgetering av projekt, så att alla föreningens pengar är till 

nytta för våra medlemmar.   

 

Not 9 

Kostnaderna för Näringslivsutskottet uppgick till 8 839,75 kr. 

 

Not 10 

Kostnaderna för medlemskap och deltagande i P-riks uppgick till 1000 kr.  

*Skillnaden mot budget kommer sig av att p-riks har ersatt kostnaden för resor som finns 

medräknade i 2015 års budget som en potentiell kostnad för Dynamicus. 

  Not 11 

Kostnaderna för Utbildningsutskottet uppgick till 5186,57kr. 

* Skillnaden mot budgeten beror på att styrelsen beviljade en ökad kostnad för 

studiefrämjande satsningar.  

 

Not 12 
Kostnaderna för tryck och utgivning av medlemstidningen uppgick till 22 700kr.  

 

Not 13 
Kostnaderna för Marknadsföringsutskottet uppgick till 29 178,64 kr.  

*Här börs en summa på 9829 kr borträknas då det gäller Vemdals T-shirts som inte finns 

medräknade i den budget som uppsats för utskottet. Deras utgifter uppgår då till en summa 

av 19 349,64 kr vilket fortfarande är större en den budgeterade kostnaden på 13 000kr och 

är ett resultat av en förlust vid årets Dynamicuslopp.  

 
Not 14 

Styrelsens kostnader uppgick till 15 352,19 kr. Detta är ett resultat av styrelsen beslut att öka 

den externa presentationen för föreningen.  

 

Not 15 

Diverse övriga kostnader uppgick till 8 991,10 kr. * Av denna summa uppgår stölden av 

handkassan till 4 334kr. 

 

Not 16 

Domänavgiften för dynamicus.se uppgick till 387,50kr 

 

Not 17 
Summa kostnader för Dynamicus 2015 uppgår till 113 166kr. *Här har dock spons till 

specifika event räknats med som en intäkt för det berörda utskottet. Den verkliga summan 

för kostnader uppgår till 133 025kr. 

 

Not 18 

Resultatet för Dynamicus 2015 blev en vinst på 63 177, denna vinst är dock endast 

bokföringsmässig som ni kan se på förändring av tillgångar mellan den 31 december 2014 

till den 31 december 2015.  

  



Balansräkning 
 

 

 

 
 

Tillgångar 31/12-2015 1/1-2015 

Handkassa 0 4334 

Plusgiro 377 596,15                         374 
357,55 Likviditetsfond 216 647 216 438 

Produkter 0 0 

Summa tillgångar           594 243,15                   595 
129,55 

 

     

 
 

Skulder  

Leverantörsskulder 0 

Eget kapital 594 243,15 

 

 

 

 

Balans 935 897,54                                                          890 499,40 

   

  Resultat                                 63 117 

 

 

 

 

 

Uppsala 2015-04-12 

 

VictorHugo Olofsson, Ekonomiansvarig Dynamicus 2015 
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Dynamicus Revisionsberättelse  

Revisor: Tobias Berglund  

Verksamhetsår 2015 (1/1-31/12)  

 

 

Revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2015 – Dynamicus  

 
Vid granskning av Dynamicus räkenskaper för tiden 2015–01-01 till 2015-12-31 har jag 

funnit dessa i ordning. Jag har granskat Årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning. 

Revisionen har genomförts och planerats så att revisionen i rimlig grad kan uttala sig om och 

försäkra att årsbokslutet inte innehåller några väsentliga fel. Revisionen innefattar granskning 

av ett urval av verifikationer och underlag samt kontroll av räkenskaperna. Revisionen har 

granskat väsentliga beslut och åtgärder samt därav ekonomiska förhållanden för att säkerställa 

styrelsens tillämpning i enlighet med föreningens stadgar. Som revisor för föreningen 

Dynamicus anser jag mig därför ha grund för följande rekommendation till årsmötet.  

 

Mot förvaltning och för föreningens ekonomiska verksamhet, i enlighet med förda protokoll 

och stadgar, finns enligt mig icke någon anledning till revisionsanmärkning. Därför 

tillstyrker jag årsmötet att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för den tid som 

revisionen omfattar. 

 

I samband med förra årets revision (verksamhetsår 2014) framställdes ett påpekande i 

avseende på den ekonomiska redovisningen för Dynamicus föreningsprojekt PVD. För 

innevarande år kvarstår detta påpekande gällande otydligheter i rutiner omkring 

bokslutsdispositionen. Rutiner för redovisning behöver förtydligas och förstärkas så att 

korrekt bokning sker över verksamhetsåret. Avvikelsen är av förbättringskaraktär och 

påverkar inte revisionens totala omdömen ej heller frågan om ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.  

 

Tobias Berglund  

Revisor för Dynamicus 

 

Måndagen den 2 Maj 2016 


