
 

 

 

Styrelsemöte 14/1 – 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 

Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Oskar Vallén, Julia Florén, Oskar Knaust, 

Fanny Berggren Aspegren, Marcus Källgren, Fanny Schildt, Sandra Ekdahl, Ella Ekberg, 

Sandra Forsberg och Lukas Nyberg.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.17. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Punkt §14 ”Vit logga på bilder” stryks från dagordning.  

 

Punkt § 12 Egen Facebookprofil för evenemangsutskottet ändras till § 12 Egen 

Facebookprofil för samtliga utskott. 

 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordning. 

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  

Styrelsen beslutar att välja Sandra Forsberg till justeringsperson samt till fikaansvarig. 

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  

Valberedning: - 

 

Ordförande: Löpande arbete, bland annat haft en del möten. Förberett för de nya 

styrelsemedlemmarna samt avveckling av de gamla styrelsemedlemmarna.  

 

Vice ordförande: Fixat med samarbetsavtal, sålt annonser, löpande arbete. 

 

Sekreterare: Kommit igång med arbetet, bokning av lokaler etc. Även gjort några ändringar i 

dokumentet för riktlinjer vid lokalbokning och layouten till nyhetsbrevet.  

 

Ekonomiansvarig: Möten med tidigare ekonomiansvarig, väntar för tillfället på 

teckningsrätt. 

 

Webmaster: Bekantat sig med programmet Wix som hemsidan bygger på.  

 

Marknadsföringssamordnare: Redigerade bilder från vintergasquen och lade upp. Header 

till evenemang för examensgaquens släpp, samt löpande arbete. 

 

Näringslivssamordnare: Kommit igång med en inspirationsföreläsning med SÄPO i början 

av februari, löpande arbete och börjat maila med samarbetspartners. 



 

 

 

Evenemangssamordnare: Möten med tidigare evenemangssamordnare, generalerna, 

insparkssamordnare, ordförande. Arbetat med utveckling och förtydligande av rollen 

”insparkssamordnare”.  

 

Idrottssamordnare: Samarbetat med generalerna inför idrottsevent och påbörjat arbete inför 

detta evenemang, ”Dynamiska vinterspelen”. Kontakt med Nordic Wellness angående 

möjlighet att nyttja deras lokaler.  

 

Utbildningssamordnare: Transkriberar utskriftspapper. Nya medlemmar i utskottet. Startat 

upp en studiecirkel. 

 

PVD: Påbörjat och slutfört utvärdering med utskottets medlemmar, samt genomfört en egen 

utvärdering. Kontakt med samarbetspartners, möte med några av projektgruppen, öppnat upp 

sociala medier inför årets PVD. 

 

§ 5 Insparksevent 

Presentation av styrelsens insparksevent från Marcus Källgren och Lukas Nyberg.  

 

Norrlands Nation bokad 4/2 - 19, från 16.00 och framåt. Evenemanget kommer att bestå av ett 

antal lekar ledda av styrelserepresentanterna. Oskar Knaust ställer upp att hjälpa till med ett 

turneringsträd inför evenemanget. Diskussion kring intressant sätt att presentera styrelsen 

påbörjas, Sandra Forsberg arbetar fram ett konkret förslag till presentationen inför nästa 

styrelsemöte. 

 

§ 6 Dokument: Styrelseledamot  

Ordförande har tidigare sammanställt ett dokument med riktlinjer och information som rör 

samtliga styrelseledamöter. Samtliga har tagit del av dokumentet och har inga invändningar.  

 

§ 7 Studiecirklar 

Höstterminens studiecirklar är klara. Vårterminens studiecirklar ska startas upp. De nya 

utskottssamordnarna ska genomföra en webbutbildning för att bli cirkelledare för deras 

utskott. Även möten utanför utskottsmöten kan rapporteras av cirkelledaren.  

 

§ 8 Marknadsföring 

Samtliga styrelseledamöter har tagit del av dokument och riktlinjer gällande 

marknadsföringen av föreningen. Vid publicering på sociala kanaler ska detta skrivas i ett 

gemensamt publiceringsschema, för att sedan publiceras av marknadsföringsutskottet eller 

annan styrelseledamot. Under våren är målet att all marknadsföring i framtiden endast ska ske 

genom marknadsföringsutskottet.  

 



 

 

 

Marknadsföringssamordnare ger förslag på att stryka en del i marknadsföringspolicyn 

gällande att publicering ej ska ske under helgdagar. Förslaget godkänns av styrelsen.  

 

§ 9 PVD – monter 

Projektledare för PVD ställer frågan huruvida styrelsen är intresserade av att ha en monter 

under PVD. Styrelsen beslutar att Dynamicus kommer att ha en monter på Blåsenhus under 

dagen, där styrelseledamöterna representerar och presenterar föreningen. Detaljplanering 

diskuteras vid senare styrelsemöte. 

 

§ 10 Sittning med beteendevetare 

Förslag att vara med och planera en vårsittning tillsammans med beteendevetare har inkommit 

från FUB Föreningen Uppsala Beteendevetare, där två personer från föreningen efterfrågas att 

vara med och planera sittningen. Intressant och roligt förslag, ordförande återkopplar till FUB 

och efterfrågar mer information angående förslaget. 

 

§ 11 Kick-off för styrelsen 

Ordförande kommer att lägga fram förslag på datum.  

Planen är att träffas hos Sara Rosell för middag. Förslag diskuteras, Sara Rosell och Josefine 

Berggren kommer att förbereda kvällen och aktiviteter tillsammans.   

 

§ 12 Egen Facebookprofil för evenemangsutskottet 

Förslag att varje utskott skapar en egen Facebook-profil, för att undvika att medlemmar 

publicerar från deras privata profiler. Samtliga utskottssamordare ska diskutera detta på ett 

enskilt möte, för att sedan diskutera vidare under senare styrelsemöte. 

Så länge fortsätter vi som i dagsläget, att endast publicera genom Dynamicus egen Facebook-

profil och undvika inlägg från privata profiler.  

 

§ 13 Ansvar för Dynamicus Resor 

Evenemangssamordnare och idrottssamordnare bestämmer möte för att diskutera om 

Dynamicus resor (Vemdalen och surfresa) ska gå under evenemangs- eller idrottsutskottet i 

framtiden.   

 

§ 14 Studiebesök 

Unilever är intresserade av att anordna ett studiebesök tillsammans med näringslivsutskottet. 

Förslaget innefattar en speed-dating session med intervjuer till en tjänst på Unilever. Förslaget 

låter intressant, näringslivssamordnare ska efterfråga mer information kring upplägget från 

Unilever. Studiebesöket behöver vara utan krav på att söka tjänsten.  

 

§ 15 Flytta Assessio till Utbildningsutskottet 

Förslag från näringslivssamordnare att flytta samarbetet med Assessio, samt andra 

certifieringar, från näringslivsutskottet till utbildningsutskottet. Berörda parter stämmer möte 

angående förslaget. Vice ordförande håller koll på avtalen.  

 

 

 



 

 

§ 16 People provide  

People provide är intresserade av att inleda ett samarbete med Dynamicus. Styrelsen beslutar 

att vice ordförande får godkänt att teckna ett avtal med People Provide förutsatt att avtalet 

accepteras av berörda parter i styrelsen.  

 

§ 17 Ekonomiskt styrdokument 

Det finns ett ekonomiskt styrdokument, vilket ej har presenterats under 2018. Sandra 

reviderar dokumentet för tillfället, beslut kring dokumentet tas vid senare styrelsemöte. 

 

Ekonomiansvarig ger förtydligande och information kring att kvittomallar ska användas. 

Varje samordnare förväntas löpande hålla en plan kring sin budget.  

 

§ 18 Hemsidan 

Vi behöver göra en uppdatering av ”nuvarande styrelse” för vårterminen 2019.  

 

Webmaster efterfrågar förslag av tillägg till hemsidan. Tentaarkiv, länk/nyhetsflöde till 

Facebookprofilen, ”vanliga frågor och svar” på hemsidan ges som förslag. 

Tidigare önskemål kring anmälningslänk för evenemang återupptas, vilket kräver 

kostnadsbelagda funktioner för hemsidan. Webmaster ges möjlighet att lägga fram ett 

budgetförslag om det är möjligt att genomföra anmälningslänken via en sådan funktion.  

Alternativa system att bygga hemsidan på diskuteras, webmaster får kolla efter alternativ och 

ge förslag om det blir aktuellt.  

 

§ 19 Övriga frågor  

 

§ 20 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 21 Återkoppling på mötet 

Trevligt möte, kul att vara igång med den nya styrelsen. Tidseffektivt trots många punkter på 

dagordningen. Bra att veta: tänk igenom din punkt noggrant och var förberedd inför mötet.  

Bra att inte § 19 Övriga frågor används i onödan!  

 

§ 22 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.01. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 

 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Sandra Forsberg 

 


