
   

 

 

 

Styrelsemöte 11/11 - 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Sandra Ekdahl, Ella Ekberg, Oskar Vallén, 

Nike Norberg-Vanhove, Fanny Berggren Aspegren, Sandra Forsberg, Lukas Nyberg, Ella 

Christoffersson, Rebecka Hellbergh och Cecilia Staflin.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Sandra Ekdahl till justeringsperson samt fikaansvarig. 

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Har besökt samtliga utskottsmöten. Valberedningen meddelar att de arbetar för 

fullt med att intervjua kandidater till styrelseposterna.  

 

Vice ordförande: Löpande arbete, snart helt klar med samarbetsavtalen.  

 

Sekreterare: Löpande arbete, skrivit klart överlämningen och börjat på 

verksamhetsberättelsen.  

 

Ekonomiansvarig: Mycket budgetarbete, dels föreningens inför 2020 men även budgetmöte 

med PVD. Haft möten kring överskottet från PVD 2019. Organiserat på kontoret.  

 

Webmaster: Löpande arbete, försökt få tag i ägaren av Linkedin-profilen. Haft möte med 

PVD-grupp.  

 

Evenemangssamordnare: Haft två event som blev mycket lyckade!  

 

Utbildningssamordnare: Ej närvarande vid mötet. 

 

Idrottssamordnare: PA’s workout har fortsatt, samt övrigt löpande arbete.  

 

Marknadsföringssamordnare: Gjort loggor till highlights på instagram, gjort ändringar i 

publiceringsschema etc.  

 

Näringslivssamordnare: Löpande arbete, haft utskottsmöte.  

 

PVD: Haft möten med alla utskottsgrupperna, bestämt temat för dagen, planerat kick-off. 

 



   

 

§ 5 Signering av styrelsekontrakt 

Styrelsekontraktet som tagits fram signeras av samtliga ledamöter som är närvarande vid 

mötet.  

 

§ 6 Beslut om bidrag till välgörenhetsorganisation 

Styrelsen ger ett bidrag till en välgörenhetsorganisation varje år, tidigare har det varit Rädda 

Barnen. Diskussion har tidigare förts om att byta till en organisation som går i linje med 

föreningens nya hållbarhets policy. Förslag på organisationer diskuteras och samtliga är 

överens om att WWF är lämplig och i linje med hållbarhetspolicyn.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ändringen av välgörenhetsorganisation från Rädda Barnen till 

WWF.  

 

§ 7 Beslut om budgeten 2020 

Ekonomiansvarig har reviderat budgetförslaget för 2020 och presenterar den nya versionen 

för övriga ledamöter. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget för 2020.  

 

§ 8 Beslut om överskott från PVD 2019 

Styrelsen behöver besluta om var överskottet från PVD 2019 ska hamna. Överskottet uppgår 

till ca 20 000 kr, ekonomiansvarig har i samråd med PVD tagit fram ett förslag. 

 

10 000 kr till PVD, 10 000 kr till Dynamicus ofördelade medel 

 

Styrelsen godkänner att ca 10 000 kr av överskottet från PVD 2019 går tillbaka till PVD 2020 

och ca 10 000 kr går tillbaka till Dynamicus ofördelade medel.  

 

§ 9 Ansökan Ofördelade medel 

Ekonomiansvarig ansöker om 1 325 kr från ofördelade medel för att betala en faktura för ett 

kick-boxningsevent från 2018.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 1 325 kr från ofördelade medel för att betala av 

fakturan för kick-boxning eventet från 2018.  

 

Marknadsföringsutskottet har en idé att trycka klistermärken med Dynamicusloggan för att 

stärka varumärket ytterligare. Marknadsföringssamordnare ansöker om 713 kr från ofördelade 

medel till Dynamicus-klistermärken. Styrelsen efterfrågar förslag kring andra 

varumärkesbyggande artiklar, marknadsföringssamordnare tar fram förslag och återkommer.  

 

§ 10 Balen i Lund 

Personalvetarföreningen i Lund håller åtta platser till balen. De som vill följa med måste 

bestämma sig och betala idag.   

 

 

 



   

 

§ 11 Fördelning av ansvar till föreningsstämman 

Ordförande fördelar ansvaret inför föreningsstämman. Samtliga ansvarar för att skicka in 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, de avgående ledamöterna förbereder frågor till 

huvudkandidaterna. Övriga ansvarsområden som fika och PowerPoint delas också ut.  

 

§ 12 Ändrat publiceringsschema 

Marknadsföringssamordnare har gjort ett nytt publiceringsschema och meddelar övriga 

ledamöter hur det ska användas. 

 

§ 13 Kårföreningsforum med Uppsala Studentkår 

Samsek har bjudit in styrelsen till kårföreningsforum med Uppsala Studentkår. Ordförande 

kollar intresset att gå på mötet.  

 

§ 14 Studentambassadörer till universitetsmässan 

Studentambassadörer från Dynamicus ska representera föreningen under universitetsmässan. 

Intresseanmälan har utlysts till samtliga medlemmar och ingen har visat intresse. Inget datum 

för mässan är satt ännu, Ella C och Rebecka H representerar Dynamicus om datumet passar. 

 

§ 15 Studentrepresentanter till Programråd 

Samsek efterfrågar fortfarande studentrepresentanter till programrådet, utbildningssamordnare 

och ordförande bollar detta vidare och publicerar ett inlägg på facebook-sidan.  

 

§ 16 Sveriges HR förening 

Föreningens samarbetspartner Sveriges HR förening har efterfrågat ett förtydligande kring 

samarbetet mellan parterna på grund av tidigare missar i kommunikation. Vice ordförande 

formulerar ett mail med information.  

 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg.  

 

§ 18 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga. 

 

§ 19 Återkoppling på mötet 

Snyggt jobbat med åtgärdslistan, jobba på med förberedelser till föreningsstämman.  

  

§ 20 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.08. 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Rebecca Ingman     Sekreterare Oskar Vallén 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Sandra Ekdahl 


