
 

 

 

Styrelsemöte klockan 17.00 12 september 2016: Lokal Eng/2-0025 

 

Närvarande: Frida Cederqvist, Paula Blidberg, Fanny Edfeldt, Viktor Hedman, Johan Ström, 

Ludvig Book, Johan Strömer, Sara Eklund & Isa Jennehov.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.25 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Frida Cederqvist vill lägga till ”tetramjölk” till övriga frågor 

 

Viktor Hedman vill lägga till ”facebookevent för styrelsemöte” till övriga frågor 

 

Isa Jennehov vill lägga till ”infomöte på torsdag för PVD” till övriga frågor 

 

Efter ovanstående förändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson 

 

Styrelsen beslutar att välja Frida Cederqvist till justeringsperson. 

 

§ 4 Rapport från utskott + valberedningen 

 

Webmaster: 

Fortsatt arbete. Inget nytt. 

 

Ekonomi: 

Fortsatt arbete. Inget nytt.  

 

Marknadsföringsutskottet: 

Fokus har legat på Dynamicuskvällen. Om någon har synpunkter på förbättringar tar 

samordnaren gärna emot detta.  

 

Näringslivsutskottet: 

Har haft sitt fösta möte med 22 personer närvarande. Fem nya medlemmar har blivit 

godkända med sina personliga brev.  

 

Utbildningsutskottet: 

Har haft möte med Mikael Allvin, Annika Eriksson och representanter från övriga 

institutioner som berör vår utbildning. De har diskuterat framtida utbildningsplan. I övrigt har 

samordnaren mailat. Samordnaren håller på och ordnar inför infokväll för T4 som skall välja 

inriktning.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PVD: 

Projektledarna har haft kontakt med P-riks om HR-dagarna för att kunna jobba där och 

marknadsföra PVD. Fick in många intresserade under Dynamicuskvällen. Har haft 

mailkontakt med Alumnicus för att bestämma ett möte. Ska i veckan maila alla som kan tänka 

sig att ge bidrag för att få koll på när dessa skall sökas.  

 

Evenemangsutskottet: 

Har mailat angående Vemdalen. Många har visat intresse för utskottet under 

Dynamicuskvällen, utskottet kommer att ha sitt uppstartsmöte den 21/9. 

 

Vice ordförande: 

Haft möte med Vision och People Provide. Har även mailat en massa. Ska träffa samordnare 

för näringslivs- och utbildningsutskottet för ett kortare möte.  

 

Ordförande: 

Haft möte med valberedningen inför stämman. Har i övrigt försökt bocka av sin lista med 

saker att göra. 

 

Valberedningen: 

Under veckan som gått så har vi i valberedningen verkligen kommit igång med vårt arbete. Vi 

har haft ett uppstartsmöte med ordförande där många bra tankar kommit fram och datum satts. 

Dessa datum är de som vi kommer jobba ut efter: 

 

Vecka 38-39 börja intervjuer 

ca 3 oktober börja marknadsföra 

16 oktober nomineringar från styrelsen klara 

19 oktober styrelsehäng 

23 oktober deadline för ansökningar 

14 oktober huvudkandidater presenteras 

21 oktober stämma 

 

Vi har även tagit kontakt med de avgående medlemmarna i styrelsen för att spela in kort 

intervjuer och majoriteten av dessa kommer att ske i samband med ert nästa styrelse möte den 

26/9. 

 

En annan viktigt punkt är styrelsehänget den 19/10 som vi hoppas att alla avgående kommer 

att kunna komma på. Vi kom fram att vi redan då ska ha meddelat några (de som ni 

nominerat) att de har blivit nominerade för att de ska kunna komma och ställa frågor om det 

på hänget. När det gäller själv kvällen har vi fått höra att tidigare upplägg (på nation) ej har 

fungerat särskilt bra då få kommit. Detta försöker vi ändra om och ska arbeta fram en plan för 

att de ska fungera bättre, återkommer mer om detta men lämna gärna ni synpunkter/idéer som 

ni kanske har. 

För att sammanfatta: Vi i valberedningen har fått bollen i bra rullning och tror det här kommer 

bli riktigt bra. 
 

§ 5 Våra Facebook-grupper 

 

Styrelsen har diskuterat om alla verkligen behöver vara administratörer på Dynamicus 

facebooksida. De som inte vill vara administratörer skall maila till webmaster för att blir 

borttagna.  



 

 

 

Styrelsen har även diskuterat hur vi ska bli bättre på att bevaka vår facebookgrupp, ”PA jobb 

& praktik”, och rensa bort irrelevanta inlägg. I dagsläget läggs det upp mycket jobbannonser 

som inte har med HR att göra, detta bör undvikas då sidan skall rikta sig till personalvetare, 

och därmed fokusera på HR-jobb. Näringslivsamordnaren kommer att gå in som moderator 

och backa upp webmaster i arbetet med att rensa bort irrelevanta annonser. 

 

§ 6 PVD på HR- dagarna 

 

Projektledarna för PVD vill gå på HR dagarna, vilket tidigare har sponsrats av Dynamicus. 

Detta år kommer projektledarna förmodligen att jobba dessa dagar och därför få gå gratis. 

Detta är inte helt bekräftat av ansvariga på HR-dagarna än så därför flyttas punkten fram tills 

nästa möte. 

 

§ 7 Dynamiquen 

 

Posten som chefredaktör för Dynamiquen är fortfarande vakant. Styrelsen har diskuterat 

Dynamiquens framtid. För tillfället finns en blogg istället och fokus framöver kommer att 

ligga på denna. Styrelsen beslutar att Dynamiquen ska bli vilande under höstterminen. Om vi 

får en chefredaktör under föreningsstämman så kommer tidningen att återupptas till 

vårterminen 2017. Ekonomiansvarig ska se över vad det innebär ekonomiskt att tidningen blir 

vilande. 

 

§ 8 Marknadsföring samt event på Facebook 

 

Hur skall marknadsföringen av våra event skötas på Facebook. Förslaget är att vi ska ha en 

mall för hur marknadsföringen ska skötas för att undvika spam. Ett förslag är att varje event 

endast får marknadsföras en gång på vår facebooksida. Styrelsen har diskuterat om 

marknadsföring kan ske i olika former och på så sätt bli mindre upprepande. Beslut om detta 

kommer att tas framöver, fram till dess skall styrelsen fundera över detta samt hur vi kan 

använda de olika kanalerna vi har för marknadsföring. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

- Tetramjölk 

Förslaget är att vi skall köpa in förpackningar med småtetramjölk till kontoret. 

Styrelsen beslutar att göra detta under en testperiod och köpa in en låda. Denna skall 

endast användas till styrelsen och ej på utskottsmöten.  

 

- Facebookevent för styrelsemöten 

Förslaget är att styrelsemöten skall skapas som ett event för styrelsegruppen på 

Facebook. Där skulle då även dagordning att publiceras. Styrelsen beslutar att från och 

med nu göra varje styrelsemöte till ett facebookevent. En övergångsperiod kommer att 

innebära att kallelsen även skickas via mail.  

 

- Infomöte på torsdag för PVD 

 

PVD vill använda den lediga mötestiden på torsdag den 15 september till att ha ett 

informationsmöte angående PVD. Styrelsen godkänner detta. 

 

 



 

 

 

- Sveriges HR-förening 

Sveriges HR-förening vill lägga upp sina event i kalendern som vi har på vår hemsida. 

Styrelsen beslutar att inte godkänna detta då denna kalender fokuserar på Dynamicus 

egna event.  

 

§ 10 Sekreterarens punkt 

 

Inget att tillägga 

 

§ 11 Fika + sekreterare till nästa möte 

 

Fika till nästa möte fixar Frida Cederqvist. 

 

Sekreterare till nästa möte är Sara Eklund. 

 

§ 12 Återkoppling på mötet 

 

Bra diskussioner, effektivt. Bra beslut har tagits. De nya har fått komma in lite bättre i sina 

roller. 

 

§ 13 Mötets avslutande 

 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.50 

 

 

__________________________________        _____________________________________ 

Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Fanny Edfeldt 

 

__________________________________    

Justeringsperson Frida Cederqvist 

  


