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Ordförande, VT17 

Styrelsen har under våren 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 även deltagit vid ett möte per utskott. 

Representation  

Styrelsen har under våren representerat föreningen i ett flertal olika sammanhang. Vi har 
bland annat deltagit på våra egna event så som insparken, resan till Vemdalen och PVD. 
Under insparksgasquen genomförde styrelsen traditionsenligt ett spex och jag tillsammans 
med vice ordförande Frida höll tal. Styrelse har även funnits representerade under 
välkomstdagen i universitetshuset. 

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.  

Paula Blidberg, ordförande 

___________________________________________________________________________	  

 

Vice Ordförande, VT17 

Sponsring och samarbeten  
Under höstens förhandlingar kom det fram att ett av våra största avtal behövdes minskas med 
12 000kr. Efter resterande förhandlingar minskade avtalen totalt med 9 500kr. På grund av 
detta sattes en målsättning för VT17 med att dra in nya samarbetspartners och sälja annonser 
för minst 5000kr. Dessa båda punkter har uppnåtts med ett tillskott av två samarbetspartners, 
Ants och Head Agent. Fortsättningsvis ordnandes i januari det sista med 2017 års 
samarbetsavtal. I mars hölls sedan avstämning med alla samarbetspartners angående tidigare 
samarbeten samt förväntningar. Utöver detta har ett överlämningsdokument angående 
samarbetspartners för insparken utformats. Tillsammans med ordförande har sedan en 
överlämning hållits med generalerna där detta dokument gåtts igenom.  
 
Övriga genomföranden  
Övriga genomföranden denna termin är delvis ett uppdaterat nyhetsbrevet med ny design och 
upplägg som utformats tillsammans med sekreterare Cecilia. Utöver detta har avtalsmallarna 
för sponsring och samarbetspartners samt överlämningsdokument reviderats.  
 
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 en del av insparken, PVD samt de flesta av föreningens övriga 
event. Extern representation har delvis skett i mars genom deltagande på föreningsmingel och 
på Psykologidagen samt via deltagande på P-riks Ordförandeträff i Stockholm under april och 



via deltagande på Alumnicus Årsmöte i maj. Överlämning till min efterträdare kommer att 
påbörjas nu under maj.  
 
Frida Cederqvist, Vice ordförande 

 

___________________________________________________________________________	  

Sekreterare, VT17 

Protokoll 

Som sekreterare är min främsta uppgift att föra protokoll under varje styrelsemöte för att 
frånvarande styrelsemedlemmar och övriga medlemmar i Dynamicus ska kunna hålla sig 
uppdaterade om vad som behandlas under mötena. Protokollen innehåller en kortfattad men 
informationsrik beskrivning om vad som sägs och beslutas under mötena. Under VT17 har 
styrelsen haft möten varannan vecka och under samtliga möten har det förts protokoll. Dessa 
har justerats av ytterligare en styrelsemedlem samt av ordförande för att sedan läggas upp på 
hemsidan. 

Medlemsregister 

Som sekreterare har man även ansvar över medlemsregistret och se till att det är uppdaterat. 
Efter insparken uppdaterades medlemsregistret med de nya medlemmarna som tillkommit. 
För att alla ska kunna räknas som aktiva medlemmar i registret så måste medlemmarna 
omregistreras, därför skickades det ut en länk där alla medlemmar kunde bekräfta sitt 
medlemskap.  

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet har skickats ut samtliga månader under denna termin och har sedan mars fått en 
ny layout. Utskicken har gjorts mellan mitten och slutet av månaderna men tanken är att de i 
höst ska komma ut i början av månaderna. Nyhetsbreven har kunnat nås via en länk som 
mailats ut till samtliga aktiva medlemmar. 

Cecilia Ek, sekreterare 

___________________________________________________________________________ 

Webmaster, VT17 

Jag tog över webmaster-rollen vid årsskiftet och har spenderat den första tiden med att vänja 
mig i rollen med coachning från tidigare befattningshavare. Under våren har jag sett över 
mobilvarianten för hemsidan och där gjort en omstrukturering. Utöver det har mitt arbete 
utgått i kontinuerliga uppgifter, dessa innefattar administrering över Facebookgrupper, 
uppdatering med annonser på hemsidan i enlighet med tidigare mallar samt att hålla sidan 
allmänt fräsch och levande. Vi har även fått två tillskott av Facebookgrupper som är 
”Dynamicus Idrottskoll” samt ”Dynamicus Fotboll” vilka båda har till syfte att sprida 
idrottsrelaterade evenemang för föreningen, idrottssamordnare står som ansvarig för dessa. 

Fredrik Mattsson, webmaster 



___________________________________________________________________________ 

Evenemangsutskottet, VT16  

Evenemangsutskottet har denna termin fått en ny samordnare. Utskottet har under terminen 
bestått av totalt 20 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.  
 
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 
Fanny Edfeldt.  
 
Insparken vårterminen 2016  
Vårens fyra generaler såg till att välkomna våra reccar in i PA-familjen genom en fantastisk 
inspark. Aktiviteter så som pubrunda, stadskampen, fulsittning och gasque stod på schemat.  
 
Pubrunda  
För att fylla tomrummet efter insparkens slut anordnade vi i evenemangsutskottet en pubrunda 
med temat the Amazing Race. Deltagarna delades in i fyra grupper och fick under kvällen 
tävla mot varandra genom att lösa ledtrådarför att hitta till de olika nationerna och utföra 
uppdrag.  
 
Beerpong  
Det har även anordnats en beerpongturnerig. Detta blev ett mycket lyckat event med stor 
uppslutning.  
 
PA på spåret  
För andra året i rad planerar vi att anordna vår alldeles egna på spåret turnering. De som vill 
vara med anmäler ett lag och utmanar de andra lagen i det 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 15 
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 23 maj. 
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.  
 
Utöver utskottsarbetet har även generaler valts ut till insparken HT17. Våra fyra generaler är, 
tillsammans med kaptenerna, i full gång med planeringen av höstens inspark.  

 
Leontina Walldén, evenemangssamordnare 

___________________________________________________________________________ 



 

Näringslivsutskottet, VT17  

Löpande verksamhet  

Näringslivsutskottet har sammanträtt varannan vecka under våren. Utskottet består i dagsläget 
av 13 personer. Utskottet är uppdelat i olika funktioner där varje funktion har specifika 
arbetsuppgifter såsom projektledare, kontaktperson för företag, marknadsföring och 
administration. Vi jobbar i flexibla projektgrupper och utvecklar våra kunskaper inom 
projektstyrning, ledarskap och kommunikation. 

Färdiga och pågående projekt  

Under vårterminen har Näringslivsutskottet strävat efter att lära oss ett nytt sätt att driva 
projekt på, och vi har i den nya formen arrangerat inspirationsföreläsningen ”Innovativa 
karriärvägar efter PA-programmet” där två före detta PA-studenter besökte oss och berättade 
om en annan syn på framtida karriärval. Vi arrangerade även frukostföreläsningen ”HR i EU” 
där vi fick besök från representanter ur EU-departementet som berättade om möjligheterna att 
jobba internationellt. Vi har även anordnat en utbildning i ett välkänt rekryteringsverktyg, och 
vi har en pågående rekrytering för Uppsala Vittnesstöds styrelse. Under våren kommer vi 
även att presentera en föreläsning med tema jämställdhet som vi anordnar tillsammans med 
SSR.  

Mentorskapsprojektet 

Vårt största projekt inom utskottet den här terminen är det återkommande 
Mentorskapsprojektet som syftar till att välja ut intressanta mentorer, presentera dessa för 
studenterna och sedan para ihop en student med en mentor. Vi är i full gång med 
matchningarna och vi planerar en kick off i augusti samt en kick out i slutet på maj 2018. 

Inom utskottet 

Näringslivsutskottet har fått chansen att representera Dynamicus i ett pilot-projekt med 
Jobbet.se där vi som studenter med inriktning mot personal får möjlighet att hålla i en 
workshop som behandlar vetenskapligt underlag gällande nästa generations arbetskraft, även 
kallat Generation Y, för ett antal handplockade företag. Vi har också utvecklat våra kunskaper 
om LinkedIn. 

Zandra Staf, Näringslivssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Utbildningsutskottet, VT17 

Utbildningsutskottet har arbetat i projektform den här terminen och har därför haft möjlighet 
att arbeta brett och fördjupande inom projekten. Utbildningsutskottet startade terminen med 



att samla in svar till utvärderingen som planerades terminen innan. Den ansvariga 
projektgruppen för utvärderingen har arbetat med att sammanställa resultatet, parallellt med 
sina andra ansvarsområden i utskottet. Tyvärr har det varit svårt att dra relevanta slutsatser då 
svarsfrekvensen helt enkelt varit för låg. Rapporten eller sammanställningen av resultatet, 
fokuseras därför på att försöka förklara varför svarsfrekvensen varit så låg och hur det kan 
arbetas vidare för att förhindra dessa problem.  
 
En annan projektgrupp i utskottet har fokuserat på att skapa en handbok för personalvetare 
som behandlar utbildningsfrågor och studentlivet i Uppsala. Förhoppningen är att handboken 
ska delas ut till de nya studenterna HT 17. Vidare har utskottet ansvarat för 
informationsträffarna om utlandsstudier och val av inriktning av programmet för termin 4.  
 
Som samordnare har jag representerat Dynamicus i Samhällsvetenskapliga sektionen i 
Uppsalas studentkår och i Nämden för utbildning på grund- och avancerad nivå. Utskottet har 
också haft en representant på arbetsmiljöutskottens möten.  

 
Sara Eklund, Utbildningssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

Personalvetarnas Dag, VT17 

Vår roll som projektledare för Personalvetarnas Dag (PVD) 2017 innebär att planera och 
genomföra Sveriges största arbetsmarknadsdag för personalvetarstudenter. Vi drog igång 
vårterminen genom att lägga mycket fokus på rekryteringen av utställare till PVD 2017. Alla 
projektgrupper (arrangemang, event, ekonomiansvarig samt PR) hjälpte oss projektledare 
genom att ringa företag för att få dem intresserade av PVD 2017. Under våra samlade 
utskottsmöten har vi, precis som under föregående termin, diskuterat föreläsare, workshop-
hållare, hur marknadsföringen ska gå till, planerat gasquen etcetera. Dessa utskottsmöten hålls 
varannan vecka och öppnas alla med en rapport från PVD:s olika projektgrupper. Utöver 
dessa samlade utskottsmöten så har projektgrupperna fortsatt ses enskilt för att planera sitt 
arbete. Vi projektledare har alltid funnits tillgängliga vid frågor eller funderingar som 
projektgrupperna haft. 

Under de första månaderna av terminen upplevde vi att samtliga projektgrupper arbetade på 
mycket bra, och trots att vi fick kämpa med sponsringen höll vi tidsplanen. 
Sammanhållningen har varit felfri och vi är så tacksamma för att gruppen har arbetat så bra 
ihop. Budgeten fick revideras ett antal gånger, då sponsringen gick bättre och bättre under 
tidens gång. Vi tog då hjälp av vår ekonomiansvariga, som fick ge råd angående revideringen. 

Vårt mål med dagen var att skapa en innovativ dag, som kunde ge både yrkesverksamma och 
studenter chansen till nya kontakter samt även nya sätt att se på aktuella HR-frågor. Förra 
terminen var vårt mål att förnya loggan samt hemsidan för att skapa ett mer hållbart 
varumärke, som skulle vara mer enhetligt med Dynamicus egna varumärke. Detta är 
någonting vi anser att vi lyckats bra med, och både den nya hemsidan och den nya loggan togs 
emot bra.  

PVD 2017 gick av stapeln den 7:e april i år, och vi projektledare, samt projektgruppen är 
mycket nöjda med vår insats. Studentmedarbetare, besökare, utställare och föreläsare har 
också uttryckt positivitet för arrangemanget, vilket gör oss mycket glada! Under dagen fick 
besökarna tid till att mingla med våra utställare, gå på föreläsningar, workshops, samt chans 



att ta en LinkedIn-bild med vår inhyrda fotograf. Dagen avslutades med en storslagen gasque 
på Stockholms Nation, som även den var mycket lyckad! Eventgruppen, som hade det 
huvudsakliga ansvaret för gasquen hyrde även in en släppartist – Alfons – som var mycket 
uppskattad av både oss i projektgruppen och de övriga gästerna. 

De nästkommande månaderna kommer vi ägna till att skicka ut fakturor till våra utställare, 
skriva överlämningen till nästa projektledare, se över eventuella förbättringspunkter till nästa 
år för att ta med dessa i överlämningen, samt sammanställa svaren från utvärderingen vi 
skickade till besökarna.  

Isa Jennehov och Johanna Borin, projektledare för Personalvetarnas Dag 2017 

___________________________________________________________________________ 

Marknadsföringsutskottet, VT17 

 
När jag tillträdde som samordnare för marknadsföringsutskottet under hösten 2016 gick jag in 
med lite nya idéer om hur arbetet i utskottet skulle skötas och hur utskottet i sin helhet skulle 
struktureras. Tack vare ett underbart team av utskottsmedlemmar kunde vi också 
implementera de planer och idéer jag haft, vilket gjorde att arbetet inom utskottet flöt på 
mycket bra och effektivt. Några av höstterminens medlemmar valde dock att inte vara med i 
utskottet under våren och en stor utmaning blev att fylla tomrummet de lämnat efter sig. Tack 
vare att de som stannade kvar i utskottet använde sin erfarenhet och tog ett större ansvar, 
samtidigt som vi fick in ett nytt gäng medlemmar med mycket energi och många idéer, kunde 
vi dock snabbt få igång arbetet igen. Detta gjorde att arbetet under vårterminen gick minst lika 
bra som under hösten, och vi kan alla känna oss nöjda med det vi presterat under våren. 
Likt tidigare skedde den största delen av marknadsföringen genom våra sociala medier och 
det var också utifrån dessa (Instagram, Snapchat och DynamicusTV) vi delade in oss i 
projektgrupper. 
Instagram 
Instagram används mycket för annonsering och för att marknadsföra olika event som 
föreningen arrangerar. Vi har exempelvis publicerat bilder från resan till Vemdalen, 
Dynamicus fotbollsmatcher, PVD och Näringslivsutskottets studiebesök. Dessutom har vi 
fortsatt med inslaget #PeopleofPA, där vi fått lära känna olika studenter på programmet 
genom korta intervjuer. 
Snapchat 
Snapchatgruppen har följt olika event, så som resan till Vemdalen, PVD och Valborg, genom 
diverse uppdateringar i ”storyfunktionen” på appen. Förutom dessa större event har vi även 
följt mindre event, så som Dynamicus fotbollsmatcher, och skickat ut tips och påminnelser till 
våra följare. 
DynamicusTV (YouTube) 
Under våren har projektgruppen för DynamicusTV spelat in nationsguider på Uppsalas olika 
nationer. I dessa kommer man få mer information om vad de olika nationerna har att erbjuda 
och vad man kan göra på dem. Att spela in dessa har varit ett stort projekt, vilket nu börjar bli 
klart och förhoppningen är att presentera några av filmerna i maj, för att sedan fortsätta	  lägga	  
ut	  dem	  under	  hösten.	  
I	  början	  av	  terminen	  publicerades	  även	  en	  ny	  ”Vett	  och	  etikett-‐film”,	  om	  hur	  man	  beter	  sig	  
under en gasque. Detta tror jag underlättar en hel del för nya studenter som aldrig varit på en 
gasque förut och jag hoppas att den kommer kunna användas flera år framöver. 



Dynamicusväskan 
Under våren beställde föreningen in nya datorväskor, som våra medlemmar fått möjligheten 
att köpa till ett billigt pris. Dessa har varit mycket uppskattade och eftersom de har 
Dynamicus logga på sig bidrar de till att föreningen syns mer och mer. 
T-shirt i Vemdalen 
Precis som tidigare beställde marknadsföringsutskottet in t-shirtar till alla som följde med till 
Vemdalen i början av vårterminen. För att synas så mycket som möjligt valde vi en rosa färg, 
med Dynamicus logga stort och synligt över bröstet. Det märktes också att vi syntes, då vi 
fick många reaktioner och bra feedback på t-shirtarna från andra studenter som såg oss i 
Vemdalen. Från vad jag har hört har t-shirten även använts som matchställ för vårt fotbollslag 
Dynamiqueens, vilket också är superkul utifrån en marknadsföringssynpunkt! 
Dynamicuströja 
Under våren har vi genomfört en undersökning om intresset för en Dynamicuströja för våra 
studenter. Undersökningsarbetet pågår fortfarande och beroende på vad resultatet visar kan vi 
kanske få se våra studenter gå omkring i Dynamicuströjor i slutet av terminen eller i höst. 
Sångböcker 
Försäljningen av sångböcker har gått bra. Likt tidigare år såldes många under 
Dynamicuskvällen, men flera såldes även inför andra event under insparken. 
Tack! 
När jag nu snart ska avgå som samordnare och lämna över till någon annan, vill jag passa på 
att tacka alla er som varit med i utskottet under de terminer jag varit samordnare. Vi har fått 
mycket beröm från utomstående studenter om hur vi presenterar vår förening utåt och detta 
hade aldrig hänt utan det jobb ni lagt ner. Jag hoppas att så många som möjligt av er stannar 
kvar i utskottet till nästa termin och stöttar den nya samordnaren i arbetet att göra utskottet 
ännu bättre!  
 
Johan Strömer, Marknadsföringssamordnare 

 

___________________________________________________________________________ 

Idrottsutskottet, VT17 

Idrottsutskottet består av cirka 15 aktiva medlemmar. Under terminens gång har vi har haft 
möten varannan vecka där vi bollat idéer kring nya aktiviteter och hur vi ska kunna 
genomföra dem. Vårt huvudsakliga syfte har varit att behålla det som har varit och tillföra lite 
till.   

Yoga 

Caroliné Fladvad styrde ett yoga-pass i Campus1477s lokaler. Detta event hade mellan 30-40 
deltagare. Passet var väldigt uppskattat och förhoppningsvis blir det fler gånger. 

Ishockey/Skridsko-dag  

Under februari så hyrde vi isrinken på Studenternas IP och anordnade en dag med ishockey 
och skridskoåkande. Ungefär 15 personer deltog i detta event.   

Futsal-turnering  



Under terminens första månader har FC Dynamicus spelat 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.    

Paintball 

Under april så anordnade vi ett paintball-event. Dessvärre var det lite för få anmälda till detta 
event för bästa möjliga spel, vilket tvingade oss att ställa in det.  

Innebandy & Dynamicus Idrottskoll  

Under april har vi hyrt Brantingsskolans idrottshall ett tre gånger och spelat innebandy. Detta 
har börjat i takt med skapandet av Facebookgruppen ”Dynamicus Idrottskoll”. I denna grupp 
annonseras alla hallbokningar. Det är även fritt fram för samtliga deltagare att ta egna initiativ 
och styra upp idrottsaktiviteter på valfri ort. Hallen kommer fortsätta att bokas terminen ut en 
gång i veckan. Eventuellt kommer vi att variera sport.  

Utomhuskorpen  

I början av maj börjar utomhussäsongen i fotboll. Vi är anmälda till mixserien där både damer 
och herrar är välkomna att spela. Vill du vara med och representera Dynamicus, gå med i 
Facebookgruppen ”Dynamicus Fotboll”. Även detta pågår terminen ut.  

John Virdeborn, Idrottssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

  



Ekonomisk halvårsrapport 2017 

  1/1-30/4 Budget 2017 Diff. Anmärkning 
Intäkter         
          
Medlemsavgifter 0 0 0 Not. 1 
Bidrag 75500 75000 500 Not. 2 
Sektionsbidrag 29466 54000 -24534 Not. 3 
Annonser 5000 5000 0 Not. 4 
Övriga intäkter 19800   0 Not. 5 
          
Summa intäkter 129766 134000     
          
Kostnader         
          
PVD 25000 25000 0 Not. 6 
Evenemang -10369,17 58600 68969,17 Not. 7 
Näringsliv 1129,1 11000 9870,9 Not. 8 
Marknadsföring 868,71 5000 4131,29 Not. 9 
P-riks 1000 2000 1000 Not. 10 
Utbildning 1144,1 4000 2855,9 Not. 11 
Idrott 2174 8000 5826 Not. 12 
Styrelsen 9709,11 10200 490,89 Not. 13 
Ofördelade medel   5500 5500 Not. 14 
Diverse kostnader 3999,15 4650 650,85 Not. 15  
Övriga kostnader  24375   0 Not. 16  
          
Summa kostnader 59030 133950     
          
Resultat 70736       

 

Noter ekonomisk halvårsrapport 1/1-30/4 2017 
 
Not. 1: Dynamicus tar inte ut några medlemsavgifter. 
Not. 2: Academic Work 12500, Unionen 12000, Vision 8000, Head Agent 5000, Ants 5000, 
Akademikerförbundet SSR 16000, Jusek 15000, Sveriges HR-förening 2000. 
Not. 3: P-riks grundbidrag för VT 5000, P-riks verksamhetsbidrag 9446, Folkuniversitetet 
projektbidrag 15020. Vi inväntar grundbidrag från Samsek (1000) som betalas ut i maj. Fler 
bidrag väntas inkomma under HT samt ytterligare bidrag kommer sökas. 
Not. 4: We Select AB 1000, Veritas Professionals AB 1000, Advice Executive Search 1000, 
If Skadeförsäkring 1000, Ragn-Sells AB 1000. 
 



Not. 5: Sångböcker 2450, Startpaket (väska + sångbok) 600, Dynamicusväskor 1750, Spons 
för Dynamicusväskor 15 000. Dessa räknas inte som några faktiska intäkter då de nästan säljs 
för inköpspris och beräknas bli en plus-minus- noll affär. 
Not. 6: Dynamicus har bidragit med 25000 till PVD men kan bli mer eller mindre beroende 
på resultat. Bokslutet för PvD är ännu inte klart. 
Not. 7: Kickoff 495, Fika till möte 88,46, Blommor till engagerade 500, Handpenning sexa 
1000, Inspark VT17 10 879,37. Utskottets intäkter: Examensgasque VT 17 22575, Beerpong 
757. 
Not. 8: Fika till föreläsningar 1 129,10. 
Not. 9: Kick off 250, Dynamicuskvällen 618,71. 
Not. 10: Medlemsavgift för VT 17 1000. 
Not. 11: Fika till utskottsmöten 344,10, Biobiljetter till deltagare i fokusgruppen 800. 
Not. 12: Futsalturnering 950, Hyra bandyplan 320, Domaravgift 100, Lokalhyra yoga 500, 
Fotbollskorpen 850, Bowling 479. Utskottets intäkter: Yoga 1025. 
Not. 13: Kontorsmaterial (kaffe etc.) 818,3, Representation 157,29, Kick off 1 377,52, 
Gåvor till avgående styrelsemedlemmar 7356 (Dessa ska räcka till flera årsavgångar 
framöver). 
Not. 14: Inga utskott har ännu ansökt om pengar från ofördelade medel. 
Not. 15: Bank- och swishavgifter 3 999,15 kr 
Not. 16: Kostnad för Dynamicusväskor 24375. 
  



Proposition till Dynamicus årsmöte 15 maj 2017 
 
Proposition 2017:1  
Föreningens stadgar är de interna regler som Dynamicus måste följa. Det är styrelsens uppgift 
att följa stadgan under verksamhetsåret.  
Enligt våra nuvarande stadgar så beslutas budgeten för nästkommande verksamhetsår på 
Föreningsstämman, vilket kan bli problematiskt för föreningen då våra avtal med 
samarbetspartners oftast är under förhandling och det därför kan bli ändringar i våra 
inkomster. Detta gör att budgeten som läggs blir missvisande. Styrelsen lägger därför fram 
förslaget att ändra i stadgan så de får en möjlighet att revidera budgeten vid behov.   
 
Nuvarande lydelse 
§ 15 
”Budget och verksamhetsplan beslutas och fastställs av Föreningsstämman” 
 
Förslag på ny lydelse 
”Budget och verksamhetsplan beslutas och fastställs av Föreningsstämman, men vid behov 
kan styrelsen revidera budgeten. Revideras budgeten så presenteras den nya budgeten på 
årsmötet” 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att ändra stadgarna och ge styrelsen tillåtelse att 
revidera budgeten vid behov.  
 
  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Verksamhetsberättelse 2016 
2016-01-01 - 2016-12-31 

 
Styrelsen har bestått av: 
 

• Ordförande  Tova Palm  VT16 
   Paula Blidberg  HT16 
 

• Vice ordförande  Josefine Isaksson VT16 
   Frida Cederqvist HT16 
 

• Ekonomiansvarig  Ludvig Book  
 

• Sekreterare  Linnea Wikström 
 

• Webmaster  Johan Ström  
 

• Marknadsföringssamordnare Rebecka Wenkler VT16 
   Johan Strömer HT16 
 

• Evenemangssamordnare Fanny Edfeldt 
 

 
• Näringslivssamordnare Viktor Hedman 

 
• Chefredaktör Dynamiquen Alexandra Jönsson VT16 

   -  HT16 
 
 

• Utbildningssamordnare Linda Björk  VT16 
   Sara Eklund  HT16 
 

• Idrottssamordnare  Elisabeth Wäreby HT16 
 

• Projektledare PVD  Maya Ambrosius VT16 
   Hanna Tunander VT16 
   Isa Jennehov  HT16 
   Johanna Borin HT16 

 
Revisor:   Tobias Berglund Tobias.berglund@postnord.com 



Viktiga händelser under verksamhetsåret 2016 
 
Propositioner från styrelsen 
Under året presenterade styrelsen 1 proposition, under föreningsstämman lade styrelsen fram 
förslaget att lägga ned utskottet Dynamiquen då det inte hade inkommit någon sökande till 
posten som chefredaktör varken på årsmötet eller på föreningsstämman. Föreningsstämman 
röstade igenom propositionen.  
 
Vid årsmötet 2016 valdes Annika Eriksson till hedersmedlem. 
 
Nya samarbeten  
Under hösten omförhandlades alla kontrakt med samarbetspartners för att möta föreningens 
behov.  
 
Nya medlemmar 
Föreningen fick 113 nya medlemmar vilket var lite färre än vad vi hade räknat med.  
 
Nya projekt och event under året 
Under vårterminen genomfördes insparken i början av terminen, och även vår populära resa 
till Vemdalens Ski Week gick av stapeln. Det arrangerades även examensgasque för våra PA-
studenter som tog examen.  
Under höstterminen genomfördes insparken i början av terminen, Dynamicusloppet gick av 
stapeln, för första gången med Samhällsvetarna och självklart avslutades dagen med en 
sittning på kvällen, och vi hade vår största julsittning hittills. I slutet av terminen arrangerades 
såklart även en till examensgasque för de PA-studenter som tog examen.  
 
Personalvetarnas Dag 
Personalvetarnas Dag 2016 hade temat ”Inspiration – Din väg till framgång” 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 Stockholms nation. 
 
Dynamiquen 
Dynamiquen delades ut i samband med årsmötet. Tyvärr fanns det ingen sökande till posten 
som chefredaktör varken på årsmötet eller till föreningsstämman så vid föreningsstämman 
lämnade styrelsen en proposition om att lägga ned utskottet. Förslaget röstades igenom av 
föreningsstämman.   
 
Hemsida 
Hemsidan har under 2016 blivit uppdaterad, och fått en helt ny design. Detta har gjort att den 
kan användas i mycket större utsträckning och framförallt har den blivit lättare att navigera. 
 
Revidering av programmet 
Med hjälp av en utvärdering som utbildningsutskottet har genomfört har arbetet med att 
revidera programmet fortsatt. Glädjande nog röstades förslaget igenom för det nya upplägget 
och det nya programmet kommer träda i kraft från och med HT-18.  
 
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. Rekrytering till styrelsen för Uppsala Vittnesstöd 
har också genomförts. 
 
Marknadsföring 
Dynamicus egna sångbok har fortsatt säljas med ett mycket lyckat resultat. Arbetet med att 
marknadsföra föreningen både internt och externt har fortsatt, och framförallt har arbetet med 
sociala medier utvecklats. Den traditionella ”PA i Vemdalen-tröjan” gjordes under hösten för 
att sedan delas ut och skapa gemenskap under skidresan till Vemdalen.  
Det har även pågått ett arbete för att få tillbaka PA-väskan, projektet kommer sjösättas under 
2017. 
 
Dynamicus Styrelse genom  
Paula Blidberg, 
Ordförande 
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Den ekonomiska verksamheten 2016 
 

Under årets gång har det uppdagats flera moment där den ekonomiska verksamheten inte 
skötts helt ordentligt tidigare år. Detta har gjort att det under årets blivit svårt att förutse 
utfallet av årets resultat. 
 
Annonser 
Under 2016 har annonsförsäljningen verkligen tagit fart. Det är glädjande att se hur fler och 
fler företag har varit intresserade av att annonsera genom Dynamicus kanaler. Under 2016 
såldes annonser för ett sammanlagt värde av 5000 kr vilket är en fördubbling sedan 
föregående år. 
 
Sponsring 
Det är framförallt i denna del av verksamheten som misstag begåtts tidigare år, dessa har nu 
rättats till och förmodligen kan dessa undvikas i framtiden. I 2016 års budget var det 
budgeteringen av 25 000 kronor från Uppsala Universitet som ställde till det. Detta var ett 
bidrag Dynamicus fick under tre års tid av Sociologiska institutionen efter att föreningen 
flyttat från Blåsenhus till Engelska parken. Detta bidrag slutade dock utdelas 2015 vilket 
gjorde att föreningen hade budgeterat för 25 000 kronor som aldrig skulle komma. 
 
Detta har räddats upp av att föreningen lyckats knyta till sig nya samarbetspartners och att 
styrelsens medlemmar har varit noga med sin dokumentation av utskottens aktiviteter vilket 
lett till ett stort bidrag från Folkuniversitetet. 
 
Sammarbetsavtal 
Till 2016 skedde en rad ändringar i samarbetsavtalen. Vissa av dem sänktes och vissa höjdes. 
Detta gjorde att det även här blev en skillnad mellan budget och verklighet. Detta är dock 
inget som går att förutse innan budget sätts utan är ändringar man får räkna med och anpassa 
sig efter. Även här har styrelsens medlemmar anpassat sig på ett utmärkt sätt. 
 
Budgetering 
Budgeten för 2017 har medvetet gjorts restriktivare än tidigare år. Vi har försökt att inte 
budgetera för intäkter vi inte är säkra på att vi få. Det går aldrig att vara helt säker på att allt 
man budgeterat för kommer in men risken för större bortfall av intäkter blir mindre med 
denna typ av budgetering. Det har även lagts till en ny post i budgeten som heter ofördelade 
medel. Dessa kan användas om ett utskott behöver extra pengar eller om föreningen skulle få 
en oplanerad kostnad 
 
För att avsluta hoppas jag att de saker som uppdagats och lösts under 2016 kommer att hjälpa 
föreningens ekonomiska verksamhet att bli bättre och tydligare i framtiden. Vi har en stor 
mängd engagerade medlemmar som bidrar till att föreningen alltid utvecklas i en positiv 
riktning. Detta engagemang är livsviktigt för vår förening och jag hoppas att ett tydligt 
ekonomiskt tänk kan bidra till att föreningens existerande projekt fortsätter utvecklas och att 
det stora engagemang som finns gör att nya initiativ kan tas. 
 
Ludvig Book, Ekonomiansvarig 2016 
 
  



Resultaträkning 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 1 
Dynamicus har gratis medlemsavgift vilket inte påverkar resultaträkningen. 
 
Not 2 
Dynamicus har under 2016 sammanlagt fått in 139599 kr från samarbetsavtal, 
verksamhetsbidrag och annan sponsring.  
* I denna summa är sponsring till insparken borträknat. Dessa pengar kommer från Uppsala 
Universitet och uppgår till en summa av 19 000 kr. De intäkterna är bokförda som 
intäktsposter till evenemangsutskottet. Detta för att tydligt visa att budget följts och att 
utskottet gjort ett gott arbete med att söka sponsring. 
 
Not 3 

  
1/1-31/12 Budget 2016 Noter 

     Medlemsavgifter 
 

0 0 1 
Spons 

 
139599 

 
2 

Annonser 
 

5000 
 

3 
Övriga intäkter 

 
8495 

 
4 

     Summa intäkter 
 

153094 183500 5 

     
     Kostnader 

    
     PVD 

 
28 335,38 30000 6 

Evenemang 
 

127 478,25 63600 7 
Näringsliv 

 
12 660,36 15000 8 

P-riks 
 

2000 2000 9 
Utbildning 

 
1 572,39 8000 10 

Idrott 
 

11 122,46 12000 11 
Dynamiquen 

 
5 846,9 23409 12 

Marknadsföring 
 

5 681,47 11000 13 
Styrelsen 

 
4 833,47 14200 14 

Diverse 
kostnader 

 
12 027,98 4400 15 

     Summa 
kostnader 

 
211 558,66 183609 16 

     Summa 
 

– 58 464,66 
 

17 



Under 2016 har Dynamicus sålt sju annonser till olika företag: Bravura (700kr), Ants (500kr), 
SSR (100*3kr), DB Shenker (400kr), Stockholm Headhunting (1000kr), Gazella AB (1000kr) 
och Tengbomgruppen AB (1000 kr) 
 
Not 4 
Under 2016 har Dynamicus sålt 87 sångböcker för 70 kr/st. Då sångböckerna säljs för 
inköpspris är detta är ingen egentlig intäkt utan går jämt ut mot kostnaden sångböckerna 
köptes in för. De resterande 2405 kronorna är intäkter från gasquen efter P-riks 
ordförandeträff i Uppsala.  
 
Not 5 
Summa intäkter under 2016 uppgick till 153 099 kr.  
*Denna summa uppgår till 172 099kr om projektspecifik sponsring räknas med. 
 
Not 6 
Kostnaden för PVD 2016 uppgick till 28 335,38 kr. 
 
Not 7 
Det ser här ut som att evenemangsutskottet gjort en enorm förlust under 2016. Detta är dock 
inte fallet. I juni inkom en försenad faktura för examensgasquen HT15 på 72 440 kr. Denna 
kostnad kom då aldrig med 2015 års bokslut. Det rimliga var då att bokföra denna mot 
evenemangsutskottet. Utan denna kostnad har utskottet med god marginal hållit sig inom 
ramen för 2016 års budget. 
 
Not 8 
 Kostnaderna för Näringslivsutskottet uppgick till 12 660,36 kr. 
 
Not 9 
Kostnaderna för medlemskap och deltagande i P-riks uppgick till 2000 kr. 
 
Not 10 
Kostnaderna för Utbildningsutskottet uppgick till 1 572,39 kr.  
 
Not 11 
Kostnaderna för Idrottsutskottet uppgick till 11 122,46 kr. 
 
Not 12 
Då Dynamiquen lades ned efter endast ett utgivet nummer 2016 så hann kostnaderna för tryck 
och utgivning av tidningen inte bli högre än 5 846,9 
 
Not 13 
Kostnaderna för marknadsföringsutskottet uppgick till 5 681,47 kr. 
 
Not 14 
Styrelsens kostnader uppgick till 4 833,47 kr.  
 
Not 15 
Diverse övriga kostnader uppgick till 12 027,98kr. Detta beror på att det under årets köpts in 
en ny stereo till föreningen och tillbehör till denna, det har även köpts in ett nytt 



redovisningsprogram och en helt ny hemsida till både Dynamicus och PVD. Detta utöver de 
vanliga bank- och domänavgifterna. 
 
Not 16 
Summa kostnader för Dynamicus 2016 uppgår till 211 558,66.  
*Här har dock spons till specifika event räknats med som en intäkt för det berörda utskottet. 
Den verkliga summan för kostnader uppgår till 230 558 ,66 kr. 
* Här har som sagt även den försenade fakturan på 72440 kr som egentligen inte tillhör 2016 
räknats med. 
 
Not 17 
Resultatet för Dynamicus 2016 blev en förlust på -58 464,66 kr. Detta beror dock på den 
tidigare nämnda fakturan på 72 440 kr som drar ned resultatet enormt. Utan denna blir 
resultatet en vinst på 13 975 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Balansräkning 
 
 

Tillgångar 
 

31/12-2016 
 

1/1-2016 

     Plusgiro 
 

412 037 
 

377 597 
Likviditesfond 

 
216 751 

 
216 475 

     Summa 
tillgångar 

 
628 788 

 
594 072 

     Eget kapital och skulder 
   

     Skulder 
 

0 
 

0 
Eget kapital 

 
628 788 

 
594 072 

     
     Balans 

 
0 

 
0 

 

 


