
  

                                                                  

  

 

   

 
Styrelsemöte klockan 16.15 den 13 februari 2017    
 

Närvarande: Paula Blidberg, Frida Cederqvist, Cecilia Ek, Leontina Walldén, Sara Eklund, 

John Virdeborn, Johanna Borin, Isa Jennehov, Fredrik Mattsson, Frida Prestjan, Johan 

Strömer.  

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.15 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen utan några ändringar. 

§ 3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att välja Frida Cederqvist till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från utskott: 

 

Ordförande: Har tagit kontakt med valberedningen inför årsmötet. Ordförande har bokat in 

walk and talk-möten med alla styrelsemedlemmar samt haft kontakt med Personalvetarnas 

riksförbund angående en ordförandeträff. Har skrivit under avtal och påbörjat 

överlämningsrapport. Ordförande har haft fortsatt kontakt med ordföranden från andra 

föreningar på universitetet om en eventuell träff. 

 

Vice Ordförande: Har arbetat vidare med annonser samt med en planering för terminen. Har 

haft ett möte med evenemangssamordnare. 

 

Ekonomiansvarig: Har betalat och skickat ut fakturor samt haft kontakt med revisorn. Har 

haft möte med vice ordförande gällande rutiner vid fakturor. 

 

Webmaster: Har lagt upp annonser samt uppdaterat bilder på hemsidan.  

 

Utbildningsutskottet: Har börjat se över svaren från utvärdering samt bestämt vilka som ska 

vara ansvariga för statistiken. Samordnaren har börjat planera inför våren med utskottet om att 

eventuellt bjuda in alumner till universitetet som föreläsare. Har diskuterat möjligheten att 

skapa en handbok om hur man överlever tre år i Uppsala.  

 

Evenemangsutskottet: Haft kontakt med utskottsmedlemmarna och börjat planera inför 

terminens event. Samordnaren har startat planeringen kring generalansökningar för nästa 

termins inspark samt se över planeringen för terminens examensgasque. Närmsta event 

kommer bli en pubrunda. 

 

Idrottsutskottet: Har haft terminens första möte där en skiss över terminen samt en 

preliminär schemaläggning gjordes. Det har tagits beslut om att Dynamicusloppet kommer 

hållas. Samordnaren har börjat med tillsättning av projektgrupper. 

 

PVD: Har haft fortsatt kontakt med sponsorer, SthlmUP, Alumnicus och psykologiska 

institutionen. PR-gruppen har börjat publicera information om föreläsare på sociala medier. 

Har haft många möten för att samla de olika utskotten. 

 



  

                                                                  

  

 

   

 

§ 5 Diskussionspunkter som mailats ut 

Styrelsen diskuterar hur synen på styrelsearbetet ser ut och hur det bör utföras. Alla 

styrelsemedlemmar får säga sina åsikter kring hur vi vill arbeta samt vilket ansvar vi har för 

representation av styrelsen samt Dynamicus.  

 

§ 6 Styrelsespex 

Samma upplägg som på förra årets avslutningsgasque. Planering inför spexet och en 

genomgång av upplägget görs. 

 

§ 7 Samsek 

Utbildningssamordnare har funderingar kring utbytet med Samsek och hur pass mycket 

föreningen skulle gynnas av ett fortsatt deltagande i möten. Samsek har gett information om 

eventen "campusfika" där Dynamicus eventuellt ska vara med. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Ordförande kommer att beställa in styrelsepresenter till tidigare engagerade.  

 

§ 9 Fika till nästa möte 

Johan Strömer är ansvarig för fikat till nästa möte. 

 

§ 10 Återkoppling på mötet 

Ett intensivt möte med mycket information att gå igenom. Allt hann diskuteras och 

diskussionspunkterna var bra och relevanta eftersom de gav alla en chans att uttrycka sina 

åsikter om styrelsearbetet.    

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.20 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ordförande Paula Blidberg  Sekreterare Cecilia Ek 

 

 

 

______________________________ 

Justeringsperson Frida Cederqvist 
 


