
 

 

 
Styrelsemöte klockan 17.00 26 september 2016: Lokal Eng/3-0014 
 
 
 
Närvarande: 
 
Paula Blidberg  
Elisabeth Wäreby  
Isa Jennehov  
Johanna Borin  
Ludvig Book  
Fanny Edfeldt  
Sara Eklund  
Johan Ström  
Johan Strömer  
Frida Cederqvist  
Viktor Hedman   
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.13 
 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Styrelsemedlemmar vill lägga till diverse punkter på dagordningen, se övriga frågor. Efter 
ovanstående förändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att välja Fanny Edfeldt till justeringsperson. 
 
§ 4 Rapport från utskott + valberedningen 
 
 
Näringslivsutskottet: 
Samordnaren har startat upp utskottet och tilldelat projektgrupper. Utskottet har vuxit och 
blivit relativt stort. Utskottet har haft en Kickoff. Projektgrupperna ska ha börjat planera sina 
projekt.  
 
Idrottsutskottet:  
Snart är Dynamicusloppet. Sista anmälningsdag fredag. Samordnaren ska planera vidare för 
utskottet.   
 
Evenemangsutskottet:  
Utskottet har haft uppstartsmöte, ett lagom stort utskott numera. Utskottet har kommit fram 
till vilka event som ska genomföras under hösten. Medlemmar är indelade i projektgrupper.  
 
Ekonomi:  
Kommit ikapp med bokföringen. Fortsatt arbete.  



 

 

 
 
 
PVD:  
Utskottet är igång med sin verksamhet och de flesta projektgrupper är igång. Samordnare har 
haft kontakt med utomstående. En budget har börjat planeras inför. Samordnare har också 
granskat bidrag för PVD och även planerat med de olika projektgrupperna.  
 
Utbildningsutskottet: 
Har haft uppstartsmöte. Samordnare har mailat med näringslivsaktiva och 
institutionsansvariga inför revideringen av PA-programmet. Planerat inför en Kickoff med 
utskottet. Planerat inför höstens projekt.  
 
Webmaster:  
Jobbat med hemsidan och bilder till den. Fortsatt arbete.  
 
Marknadsföringsutskottet:  
Börjat planera inför hösten. Samordnaren har varit i kontakt med Valberedningen om 
användandet av Instagram. En planerad Kickoff med evenemangsutskottet.  
 
Vice ordförande:  
Varit i kontakt med samarbetspartners. Varit insatt i Dynamicusloppet med olika sponsorer. 
Pratat med samarbetspartners om hemsidan och diverse loggor.  
 
Ordförande:  
Fortsatt arbete. Planerat inför studiecirklar som ska tas upp med samordnare. Varit i kontakt 
med ekonomiansvarig. Varit i kontakt med P-riks och institutioner angående revideringen av 
PA-programmet.  
 
 
§ 5 Budget PVD 
 
PVD har lagt till diverse saker till budgeten. Budgeten är preliminär än så länge. Styrelsen har 
gått till beslut och godkände PVD:s budget.  
 
 
§ 6 Styrelsespex 
 
Styrelsen diskuterade spexet inför Insparksgasquen. Styrelsen bordlagde beslutet som sista 
punkt till dagordningen. Styrelsen diskuterade nödvändigheten av att ha ett spex. Förslaget är 
att ändra strukturen på spexet till en form av ”fun facts” om styrelsens medlemmar.  
 
§ 7 Diskussionspunkter: 

Ett gruppkontrakt föreslogs av Ordförande där nedanstående punkter ska vara inkluderade. 
Varje styrelsemedlem fick uttrycka sina åsikter angående berörda punkter, se nedan listade 
punkter. Gruppkontraktet kommer skrivas av ordförande.   
 

• Hur ska kommunikationen inom styrelsen ske?  

 
• Vilka tider jobbar vi i styrelsen?  



 

 

 

 

• Hur pratar vi om styrelsen och dess medlemmar till vardags? 

 
• Hur pratar vi till varandra under styrelsemöten?  

 
• Hur pratar vi om föreningen? 

 

§ 8 Övriga frågor 
 
- Datum inför föreningsstämman: Datum är lagt till 21/11 och det kvarstår. Kallelsen till 
stämman bör skickas ut vecka 41.  
 
- Kickoff: Är inplanerad till 4/10. Styrelsen diskuterade upplägg.  
 
- Budget: Ekonomiansvarig har antecknat budget för samtliga utskott.  
 
- Kryssning: Planering inför evenemangsutskottets event PA-kryssning diskuterades 
angående budget för buss. Vidare diskussion bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
- UD: Förfrågan från Samhällsvetarna finns om intresse från PA finns att följa med till UD 
med Samhällsvetarna. Styrelsen beslutade att inte ta vidare saken.  
 
- Facebookgruppen: Förslaget var att ett hockeylag fick synas på Dynamicus hemsida. Saken 
kommer gå till Idrottsutskottet för vidare diskussion.  
 
- Juristernas kontaktdagar: För få rum är bokade till evenemanget. Förslaget är att ge ut 
koden till Dynamicus rum till en individ utomstående från styrelsen för att det ska kunna 
brukas under eventet. Diskussion om koden ändå ska bytas snart, i sådana fall skulle det vara 
en rimlig förfrågan. Styrelsen gick till beslut att ge ut koden i detta fall. Beslutet godkändes.  
 
 
- Viktor på årsmötet: Förslag är att Viktor inte behöver närvara på årsmötet på grund av 
förhinder där fråga och halvårsrapport planeras innan och läggs upp som exempelvis video. 
Diskussion om betydelsen att vara på plats leddes vidare. Styrelsen beslutade att ordförande 
får ta enskilt beslut. Ordförande ansåg att stämman bör prioriteras då stämman är en så viktig 
del av styrelsens arbete. Diskussionen kommer dock fortsätta mellan ordförande och Viktor. 
Inget beslut togs på plats.  
 
- Vakant post: Förslag att sprida information till PA-studenter angående den vakanta 
suppleantposten i Sociologens institutionsstyrelse diskuterades. Styrelsen beslutade att inte 
sprida informationen direkt på grund av den interna rekryteringen till Dynamicus egen 
styrelse.  
 
- Utskrivning: Diskussion om upplägg av utskrift togs upp.  
 
 
 



 

 

 
- P-riks: Dynamicus är kallade till P-riks årsmöte i Lund. Förslag är att Vice ordförande och 
Ordförande representerar Dynamicus. Beslut om att dessa poster ska åka beslutades och 
godkändes av styrelsen.  
 
- Utvecklingsdagarna:  Diskussion om vad Dynamicus representanter Ekonomiansvarig och 
Utbildningssamordnare bör ta med sig till dagarna lyftes. Representanterna ska ta med sig 
diverse punkter.  
 
 
§ 9 Fika + sekreterare till nästa möte 
 
Fika till nästa möte ordnas av Fanny Edfeldt  
 
Sekreterare till nästa möte är Sara Eklund.   
 
Förslag togs att Sara Eklund blir ställföreträdande sekreterare vilket godkändes av styrelsen. 
 
§ 10 Återkoppling på mötet 
 
Bra diskussioner. Dock bör diskussionerna kortas ner och mötena bli mer effektiva. 
Talarlistan bör ordnas bättre.  
 
§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19.36 
 
 
 
__________________________________        _____________________________________ 
Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Sara Eklund  
 
__________________________________    
Justeringsperson Fanny Edfeldt 
  


