
   

 

 
 

Styrelsemöte 28/10 - 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 
Närvarande: Rebecca Ingman, Oskar Vallén, Nike Norberg-Vanhove, Sophia 
Gyllenhammar, Fanny Berggren Aspegren, Lukas Nyberg, Ella Christoffersson och Cecilia 
Staflin.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 	
Punkten ”Balen i Lund” läggs till under § 10 övriga frågor. 
 
Efter ovanstående ändring beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Styrelsen beslutar att välja Lukas Nyberg till justeringsperson samt fikaansvarig. 
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 
Ordförande: Löpande arbete och arbete inför föreningsstämman.  
 
Vice ordförande: Ej närvarande vid mötet 
 
Sekreterare: Fortsatt jobba med överlämningen, skickat nyhetsbrev samt övrigt löpande 
arbete.  
 
Ekonomiansvarig: Ej närvarande vid mötet.  
 
Webmaster: Lagt upp nya headers på hemsidan, betat av att-göra listan som diskuterades vid 
förra mötet.  
 
Evenemangssamordnare: Ej närvarande vid mötet.  
 
Utbildningssamordnare: Släppt event till Cubics som väckt stort intresse. Dragit igång 
arbete med enkät kring insparken. Arbetar även fullt med hållbarhetspolicyn. 
 
Idrottssamordnare: Ej närvarande vid mötet.  
 
Marknadsföringssamordnare: Vi har haft takeovers på Instagram och övrigt löpande arbete.  
 
Näringslivssamordnare: Mycket löpande arbete, skrivit på verksamhetsplan, överlämning 
och arbetat inför rekrytering för juristernas kontaktdagar.  
 
PVD: Haft första utskottsmötet, skrivit på verksamhetsberättelse.  



   

 

 
 
§ 5 Marknadsförings-policyn  
Marknadsföringssamordnare har reviderat marknadsföringspolicyn för att göra den mer 
konkret, samt uppdaterat ändringar.  
 
Övriga i styrelsen har tagit del av policyn och kommer med synpunkter.  
 
§ 6 Överlämningar (inspo P-riks utvecklingsdagar)  
Diskussion kring överlämningar inom utskotten och vid arbete med större projekt förs. 
Framöver ska överlämning vara en naturlig del av projekt inom utskotten för att optimera och 
effektivisera framtida arbete inom utskotten.  
 
§ 7 Budgetförslag 2020  
Ekonomiansvarig har tillsammans med ordförande arbetat fram ett budgetförslag som 
presenteras för övriga i styrelsen. Förslag och synpunkter lyfts och revideras inför nästa möte 
den 11/11.  
 
§ 8 PA Gefles personalvetardag 
Den 29/11 håller personalvetarföreningen i Gävle deras arbetsmarknadsdag med tema 
personlig utveckling. Näringslivssamordnare har fått en inbjudan och meddelar informationen 
vidare.  
 
§ 9 Utlysning studentrepresentanter Programrådsmöte 
Tidigare terminer har föreningen beslutat att ordförande och utbildningssamordnare valts till 
representanter i Samsek. Vid programrådsmötet beslutades att representanter ska väljas av 
Samsek och inte enskilt inom styrelsen. 
 
Styrelsen kommer därmed utlysa ansökan till studentrepresentanter i Samsek för övriga 
medlemmar i föreningen.  
 
§ 10 Övriga frågor 
Balen i Lund: Ordförande kollar intresset för att åka ner till Lund för att medverka på deras 
bal.  
 
§ 11 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 12 Återkoppling på mötet 
Samtliga lyfter vad de ska fokusera på inför nästa möte. Bra diskussioner, tung punkt med 
budget.  
 
 
 
 
 



   

 

 
§ 13 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.54. 
 
 
 
_________________________    _________________________ 	
Ordförande Rebecca Ingman     Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Lukas Nyberg 
 
 


