
Möte 23/10 Lokal Eng 3-0014 

Närvarande: Alice Andersson, Lovisa Boestad Schön, Emelie Wedin, Leontina Walldén, 
Fredrik Mattsson, Frida Prestjan, Rebecca Revin. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:17 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen utan några ändringar. 
Lägger till 3 punkter vid övriga frågor. 

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Frida Prestjan till justeringsperson samt fikaansvarig till nästa möte. 

 

§ 4 Rapport från utskott samt valberedning 

Ordförande: Har arbetat med  P-riks bidrag. Gått ut till vissa utskott för avstämma om 
kommande projekt. Ordförande har varit på samsek möte och fått mer information och insyn i 
andra föreningar. Har suttit och arbetat med budget med och filat på idéer för insparken med 
evenemangssamordnare. 

 

Valberedning: 
Fortsätter arbetet med kandidater och försöker göra allt iordning inför föreningsstämman 

 

Vice ordförande: 
Har tagit fram prislista för Dynamicus vad gällande samarbetspartner och företag som vill 
kommunicera genom oss. Detta för att få en tydligare struktur i vårt förhandlingssätt till företag 
Sålt en annons för Dynamicus. Haft skypemöte med en ny potentiell samarbetspartner, 
bemanningsföretag med inriktning mot säljbranschen 

 

Marknadsföringsutskottet: Haft ett utskottsmöte och gjort en film till föreningsstämman. HAr 
påbörjat arbetet med tröjor inför vemdalen. Har gjort en aftermovie från Dynamicusloppet. 



Valberedningen har publicerat inlägg på föreningens Instagram. 
 

Webmaster: Har fortsatt arbete med mailen och hemsideunderhållet. Skapat en “För Studenten” 
flik på hemsidan med generell info om uppsala, föreningen och studentliv i Uppsala. Har tagit 
fram nya idéer för hemsidan och ett mer utvecklat sätt för att locka visningar. 

 

Evenemangsutskottet: Har haft utskottsmöte, generalmöte samt val av generaler. Har haft 
anmälan och avstämning inför Pizzaeventet den 28/10. Har fixat lokal till engagemangsfesten. 

 

Ekonomiansvarig: Har haft möte med ordförande och Nordea om besparingar och den 
ekonomiska situationen. Har suttit med budget och skickat ut information till resterande delen av 
styrelsen. 

 

PVD: Har haft utskottsmöte samt uppstart av utskottet och individuella grupper. Har även haft en 
briefing runt temat för dagen. Har preliminärbokat ett datum för dagen samt påbörjat 
bidragsansökningar. 

 

§ 5 Rapport från samrådsmötet 3/10 
Möte med flera olika institutioner som är relevanta för Dynamicus och personalvetarna i 
Uppsala. Punkter som togs upp var: 
Mentorskapsprojektet - mycket frågor och idéer. 
Mycket frågor och information kring programmet.  
Relationen Dynamicus - Alumnicus 
Studieformer - Tenta/Seminarium/rättningsmetoder 
Spridning vid B-kurser och fördjupning 

 

 

 

 

§ 6 Dynamicus sittningar 

Diskuterat tidigare sittningar och framtida vad gäller vett och etikett vid gasquer.  Ett mål är att 
alla ska visa större respekt för nationernas regler kring gasquer. Föreningen bör avstämma 
förväntningar och regler för oss på sittningar. Anordna kontrakt med riktlinjer för styrelsen och 
projektledare för sittningar  



PAUS 17:06 
START: 17:11 

§ 7 Rapport från P-riks utvecklingsdagar 

Rapport från P-riks utvecklingsdagar kring vad som hände och givande erfarenheter för 
Dynamicus representanter. Diskussion om hur vi kan arbeta med de nya erfarenheterna och 
idéskapande för framtida projekt förs.  

 

§ 8 Fondplacering 
Styrelsen har beslutat att inte göra någon förändring av Dynamicus fondplacering efter samråd 
med Nordea och föreningens revisor.  

 

§ 9 Fondplan – skapandet av en proposition till föreningsstämman 
Styrelsen har diskuterat om förslag om vad som skall göras med Dynamicus fondpengar och ett 
förslag som presenteras på föreningsstämman.  

 

§ 10 Extrainsatt styrelsemöte 27/11 samt styrelsemöten i december 
Ordförande har lagt fram ett förslag om ett extra styrelsemöte den 27/11 eftersom 
föreningsstämman krockar med det planerade styrelsemötet 20/11. Även andra idéer om att 
ändra resterande av årets styrelsemöten planeras.  

 

§ 11 Insparksresultatet 
Styrelsen har diskuterat förslag om rabatt på insparkspaket för kaptener och generaler.  

Styrelsen har tagit beslut om att ge tillbaka 100kr till årets generaler för årets insparkspaket. 

 

§ 12 Presentation av budget 2018 

Styrelsen har diskuterat olika former av intäkter och bidrag som kommer till Dynamicus och vad 
man skall göra med dessa pengar. Förslag om hur pengar ska gå vidare till PVD tas upp.  

 

§ 13 Övriga frågor 

• P-riks 

Tröjorna 
Förslag om hur tröjförsäljningen ska gå till 
Förslag på att köpa in ett kapital av tröjor att använda i marknadsföringssyfte för föreningen 



Väskorna 
Förslag på om väskorna ska ingå i insparkspaketet eller inte. Bordlagd till nästa möte 
Förslag av samarbete med företag 
Dynamicus har fått ett förslag om samarbete med ett företag gällande HR-arbeten och internship. 

 

§ 14 Sekreterarens punkt 

Sekreteraren återkopplar till mötet och löste eventuella frågetecken. 

 

§ 15 Återkoppling på mötet 

Mötet blev längre än tänkt. Många diskussioner och idéer har tagits upp. Vissa övergripande 
frågor blev röriga och svävade iväg.  

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:59 

 
 
SKRIBENT: Fredrik Mr. Webmaster Mattsson 


