
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.45 8 maj 2017: Lokal Eng/3-0012 

 

Närvarande: Paula Blidberg, Sara Eklund, Frida Cederqvist, Johan Strömer, John Virdeborn, 

Frida Prestjan, Fredrik Mattson, Zandra Staf, Leontina Walldén  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:47 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg på övriga frågor.  

 

§ 3 Val av justeringsperson + fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Zandra Staf till justeringsperson. Fika till nästa möte anordnas av 

Leontina Walldén, John Virdeborn och Cecilia Ek.  

 

§ 4 Rapport från utskott + valberedningen 

 

Näringslivsutskottet: 

Ett event har ställts in. Näringslivssamordnare vill diskutera värdet av Dynamicus aktiviteter. 

Annars har arbetet fortsatt framåt. Event kommer ske i veckan. Mentorskapsprojektet är 

lanserat, vilket är ett av Näringslivsutskottets största projekt. Plan inför hösten har också 

påbörjats.  

 

Evenemangsutskottet: 

Engagemangsfesten är lanserad. Trivselgruppen har haft möte. Samordnare har kontaktat 

generalerna inför höstens inspark. PA på spåret sker i veckan.  

 

Idrottsutskottet: 

Samordnare har diskuterat med utskott om projekt under maj. Innebandy är med i 

planeringen, precis som Korpen. Planering inför Dynamicusloppet har satts igång med 

projektgrupp.  

 

Ekonomiansvarig: 

Ekonomiansvarig har suttit med halvårsrapport och bokfört uppgifter.  

 

Webmaster:  

Webmaster har hjälpt Valberedningen med uppdateringar och svarat på frågor från 

medlemmar i Dynamicus. Fortsatt arbete.  

 

PVD: 

Samordnare närvarade inte under mötet.  

  

Utbildningsutskottet: 

Utbildningsutskottet börjar arbeta färdigt med sina projekt. Utbildningsutskottet har sökt 

bidrag för handboken hos sociologiska institutionen. Budget måste dock ändras på grund av 

ett ökat antal böcker. Utbildningssamordnare har varit på GRUMN-möte. Revidering av första 

halvan av Sociologi AOP A kommer göras till hösten. Bland annat försvinner Giddens och 

Berger, Luckman från litteraturlistan. Färre sökande till PA i höst. Medlemmar från utskottet 

är på konferens med Riks-P i Umeå.  

 



 

 

Marknadsföringsutskottet: 

Samordnare har suttit med Dynamicus kanaler och uppdaterat. Utskottet ansvarade för Camp 

PA under Valborg. Samordnare arbetar vidare med trasiga väskor och reklamationen av dessa. 

Samordnare har också fixat med headers till event.  

 

Vice ordförande: 

Vice har samlat info till nyhetsbrev och pratat med samarbetspartners.  

 

Ordförande: 

Ordförande har suttit med halvårsrapport och dokument om lokalbokningar. Ordförande har 

också varit i kontakt med Valberedningen som lanserat sina huvudkandidater till årsmötet. En 

plats till PVD är ledig.  

 

Sekreterare:  

Sekreterare närvarande inte under mötet.  

 

§ 5 Årsmötet 

Styrelsen diskuterade uppgifter till Årsmötet. Marknadsföringssamordnare fixar med Powerpoint. 

Sexan diskuterades. Styrelsen ska också ställa frågor till kandidater, dessa ska förberedas innan.   

 

§ 6 Lokalbokningar 

Det har varit problem med lokalbokningar. Ordförande kommer ha möte med representant 

från sociologiska institutionen. Nya riktlinjer finns på institutionen vilket betyder att 

studentföreningar terminen ut inte kommer ha möjlighet att boka lokal kvällar och helger. 

Förhoppningsvis löses problemet till hösten. Styrelsen diskuterade i vilka sammanhang 

Dynamicus behöver lokaler och under vilka tider. Dikussionen ska resultera i ett dokument 

som ska skickas vidare till sociologiska institutionen där dokumentet förhoppningsvis kan 

verka som beslutsunderlag.  

 

§ 7 Ericsson 

Vice har pratat med Ericsson som vill ha avtal med Dynamicus. Ett antal villkor framställdes från 

båda parter. Samarbetet diskuterades under mötet.  

 

§ 8 Övriga frågor 

Ordförande har två övriga frågor:   

 

Slutrapportering av studiecirklar: Ordförande påminner om att fixa klart med cirklar och 

skicka in dem i slutet av maj.  

 

Bidragsansökan till handboken från övriga medel: Styrelsen godkände att ge ofördelade 

medel  på 1500 kr till Utbildningsutskottets handbok.  

 

Utbildningssamordnare har två övriga frågor: 

 

AMU: Arbetsmiljöutskottet utvärderar campus. Utbildningssamordnaren ber styrelsen svara 

på länken utbildningssamordnaren skickar ut, samt ge länken vidare till utskottens 

medlemmar som också ska svara på länken.  

 

 

 



 

 

 

Handboken: Alla i styrelsen måste snarast skicka in sin beskrivning av post + utskottens 

verksamhet till projektgruppen för PA:s handbok.  

 

 

§ 9 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 10 Återkoppling på mötet  

Något långdraget möte ansåg vissa i styrelsen. Annars bra möte.  

 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:11. 

 

 

 

__________________________________        _____________________________________ 

Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Sara Eklund 

 

__________________________________    

Justeringsperson Zandra Staf 

  


