
 

 

 

Styrelsemöte 19/11 2018 klockan 16.15 Eng 3–0014 
 

Närvarande: Sara Rosell, Malin Källström, Sofie Thor Gustafsson, Tom Hård af Segerstad, 

Viktoria Ullman, Fanny Schildt, Julia Florén, Marcus Källgren.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att lägga till punkterna ”Budget PVD” och ”Fotoväggen PVD” till § 13 

Övriga frågor. § 7 Bordlagd fråga: anmälan på hemsidan tas bort från dagordningen.  

 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  

Styrelsen beslutar att välja Julia Florén till justeringsperson samt Malin Källström till 

fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  

Ordförande: har påbörjat besök hos styrelseledamöterna, förberett handlingar inför 

Föreningsstämman och haft möte med generalerna samt med SthlmUp.  

 

Vice ordförande: har fortsätt arbeta med avtalen och haft möte med den general som är 

ansvarig för samarbetspartners under insparken. Även fått besked om att Cut-e dessvärre inte 

är intresserade av att inleda ett samarbete för tillfället.  

 

Marcus Källgren anländer till mötet klockan 16.25.  

 

Sekreterare: har i vanlig ordning ordnat med lokalbokningar och även ordnat med behörighet 

till Geijersalen så att vi kommer in i salen till Föreningsstämman samt börjat skriva på 

överlämningen och varit i kontakt med Lunds balutskott om personalvetarbalen i december.  

 

Ekonomiansvarig: har haft kontakt med Stockholms nation om fotoväggen, färdig med 

bokföringen för insparken, gjort en insparksbudget samt finslipat kunskaperna i Excel.   

 

PVD: har främst deltagit på olika möten. Både med ordförande och ekonomiansvarig om 

budget, med SthlmUp om PVD samt möte med projektgrupperna och även bockat av en  

fotografering.  

 

Idrottsamordnare: har haft ett kickboxningsevent, ordnat inför dodgeball-turneringen och  

har i vanlig ordning haft innebandyträning med träningssugna PA-studenter.  

 

Näringslivssamordnare: har fortsatt arbetet i utskottet och har eventuellt ett nytt event med 

Säpo på ingång, om allt går vägen kommer eventet gå av stapeln i början av nästa termin.  



 

 

 

Marknadsföringssamordnare: har beställt prototyptröjor som är på ingång och ska skapa ett 

event där tillfälle för att prova tröjorna kommer erbjudas. Även haft kick-off, spelat in första 

podcastavsnittet och haft intervju med en kandidat som är intresserad av att bli PA:s fotograf.   

 

Utbildningssamordnare: har varit i kontakt med Annica Ericsson angående 

kursutvärderingar för T1 och undersöker möjligheten att ha en informationsträff i vår där 

tidigare PA-studenter kan få berätta om arbetslivet inom HR.  

 

§ 5 Ansökan om ofördelade medel 

Näringslivssamordnare ansöker om 2 000 kr från ofördelade medel för lokalkostnad till 

certifieringen 15/12 då lokalkostnaden var oförutsedd.   

 

Styrelsen beslutar att ge avslag för ansökan om ofördelade medel då lokalkostnaden kommer 

kunna tas från befintlig budget.  

 

§ 6 Föreningsstämma 

De styrelseledamöter som ska avgå presenterar sina förberedda frågor till de som ska 

kandidera på Föreningsstämman. Styrelsen delas in i par så att inte enbart den avgående 

ställer frågor till kandidaterna. Vidare bestäms strukturen för mötet och vice ordförande går 

igenom dagordningen från start till slut.   

 

§ 7 Bordlagd fråga: fotograf 

Marknadsföringssamordnare återupptar diskussionen om fotograf då hon fått napp av Felicia 

Westling Andersson som kan tänka sig agera fotograf på vintergasquen. Ersättning diskuteras 

och styrelsen är enade om att en fast ersättning för gasque är det bästa alternativet. Förslag om 

betald gasquebiljett (max 450 kr) samt 400 kr i arvode diskuteras för 4 timmars arbetstid + 

redigering. Samordnaren tar på sig att ta fram ett avtalsutkast som får godkännas längre fram.  

 

§ 8 Inleda arkiveringsarbete 

Idrottsamordnare föreslår att föreningen ska inleda ett arkiveringsarbete för att bevara 

föreningens historia och således underlätta kunskapsöverföringen till kommande styrelser. 

Föreslår att detta ska tillkomma som ett avsnitt i överlämningen där respektive kan skriva 

något nytt som skett för denna termin, ex. i år anordnades PA:s första surfresa. Handlingarna 

kan sedan sammanställs och förvaras på kontoret. Samtliga ställer sig positiva till förslaget 

och samordnaren ska ta fram en mall för detta som kommer att diskuteras längre fram.  

 

§ 9 Marknadsföringsprofilen på Facebook, påminnelsepandan!  

Förslag från idrottssamordnare att göra en panda som adminprofil på Facebook då många 

medlemmar i nuläget missar event i sina flöden. Pandan kan således lägga till recentiorer 

varje termin och se till att alla blir inbjudna. För- och nackdelar diskuteras då detta kräver 

löpande underhåll. Marknadsföringssamordnaren får i uppdrag att bolla idén med sitt utskott.  

 

§ 10 Fördelning av intäkter från Podcast  

Haft möte med projektgruppen och pratat om sponsorer. Överskottet diskuteras och 

marknadsföringssamordnare föreslår att 50% av intäkterna ska återgå till podcasten i  



 

 

 

utvecklingssyfte och resterande 50% till föreningen. Styrelsen är enade om att ha 

försöksverksamhet i början och att alla intäkter under denna period ska gå via 

marknadsföringsutskottet och inte till styrelsen.  

 

Styrelsen beslutar att alla intäkter från podcast går till podcastverksamheten via 

marknadsföringsutskottet budget.  

 

Marcus Källgren lämnar mötet klockan 17.33 och Viktoria Ullman lämnar klockan 17.38.  

 

§ 11 Ansökan om medel för utveckling av föreningen 

Marknadsföringssamordnare ansöker om 5 000 kr för utveckling av föreningen för att köpa in 

en systemkamera, minneskort, kameraväska till utskottet då samordnaren i dagsläget använder 

sin privata. Kameran kommer främst användas av utskottet samt av PA:s blivande fotograf.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 5 000 kr från utveckling av föreningen för att 

köpa in en Canon EOS 1300D, minneskort och kameraväska.  

 

§ 12 Ansökan om medel för utveckling av föreningen 

Ordförande och vice ordförande ansöker om 1 000 kr för utveckling av föreningen till 

kontorsmaterial.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 1 000 kr för utveckling av föreningen för att köpa 

in tidskriftssamlare, förvaringslådor, ramar till styrelsebilderna på kontoret samt till diverse 

tillbehör.  

 

§ 13 Övriga frågor  

Budget PVD: projektledarna har haft budgetmöte och undrar om överskottet från förra 

terminens PVD ska gå tillbaka till utskottets budget eller åter till föreningen. Fotoväggen 

diskuteras och förslaget är att PVD får betala för den förlorade fotoväggen, men att resten av 

överskottet går tillbaka till utskottet.   

 

Styrelsen beslutar att överskottet om 19 000 kr från förra terminens PVD ska gå tillbaka till 

budgeten för nästa års PVD.   

 

Fotoväggen PVD: ekonomiansvarig har varit i kontakt med Stockholms nation angående 

ersättning för den förlorade fotoväggen och styrelsen är enade om att lämna frågan om 

ersättning då det framkommit att Stockholms nation inte agerat felaktigt.  

 

§ 14 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 15 Återkoppling på mötet 

Effektivt möte.  

 

 



 

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.08.  

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Mötesordförande Sara Rosell Sekreterare Malin Källström 

 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Julia Florén 

 

 


