
 

 

 

Styrelsemöte 5/11 2018 klockan 16.15 Eng 3–0014 
 

Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Sofie Thor Gustafsson, Viktoria Ullman, Tom 

Hård af Segerstad, Frida Edman, Fanny Schildt, Oskar Knaust, Marcus Källgren. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Punkten ”Förvunna nycklar/taggar, Toms punkt” läggs till under § 17 Övriga frågor. 

 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  

Styrelsen beslutar att välja Sara Rosell till justeringsperson samt till fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  

Valberedningen: arbete i full gång med föreningsstämma som närmar sig.  

 

Ordförande: mycket fortlöpande arbete. Har börjat förbereda inför stämma. Snackat med 

styrelsemedlemmar och P-riks angående bidrag från P-riks. Ska påbörja arbete med att besöka 

utskottsmöten.  

 

Vice ordförande: i full gång med avtalsförhandlingar samt diskuterar nytt samarbete. I övrigt 

administrativt arbete som att svara på mejl.  

 

Ekonomi: gjort budget inför föreningsstämman. Sammanställt hur föreningen ligger till. Vart 

på IKEA och köpt hyllor som levereras imorgon och ska monteras i förrådet. 

 

Näringslivsutskottet: planerat och tilldelat ansvar till frukostföreläsning. Projektgrupp för 

nätverksträffen jobbar på. Även startat upp projekt med Cut-e och deras rekryteringstester.  

 

Idrottsamordnare: har släppt två events, dogeball och kickboxning. I övrigt arbetat 

administrativt med kallelser och besvarat mejl.  

 

Evenemangssamordnare: surfresa genomförd. Cykelmiddag sker i veckan. 

Julavslutningsgasque är bokad den 18/12. Generaler är utvalda men inte annonserade och 

deras arbete har påbörjats. 

 

Marknadsföringssamordnare: har varit i kontakt med tröjtillverkare och planerar in ett 

event för att testa tröjorna. Podcast har spelat in ett testavsnitt och Alumnicus vill gärna vara 

med. Fortsatt med söndagsuppdateringar om vad som händer under veckorna. Fotograferat för 

föreningsnätverket.  

 



 

 

 

PVD: arbete i full gång. Lokaler bokade. Finns idéer om annan lokal än Blåsenhus. Börjat 

höra av sig till föreläsare samt sponsorer. Det går bra och tuffar framåt med drivet utskott.  

 

Utbildningssamordnare: förra veckans möte uteblev. Har varit i kontakt med 

kylskåpsförsäljare. 

 

§ 5 Städdag 6/11 

Ordförande är på plats från klockan 09.00 imorgon och man får komma under dagen när det 

passar. En del rapporterar om att de kommer sent och de som är där tidigt blir uppmanade om 

att skriva ner vad de gör. Styrelsen kommer överens om att förhålla sig till tiden att städa i ca 

2 timmar. Ordförande köper svarta sopsäckar om det behövs.  

 

§ 6 Styrelsens spelregler  

Viktigt att alla har läst igenom och följer styrelsens spelregler.  

 

§ 7 Fördelning av ansvar till stämman 

Stämman närmar sig och styrelsen fördelar ansvar: 

Malin, sekreterare, fixar passerkort till lokalen.  

Fanny, marknadsföringssamordnare, fixar powerpoint.  

Sofie, ekonomiansvarig, fixar fika.  

Oskar, PVD, ser till att dator inkopplad och teknik fungerar i salen.  

Frida, evenemangssamordnare, fixar event på Facebook. 

 

De som lämnar över poster ska komma fram till fem frågor att ställa till kandidater under 

föreningsstämman. Dessa frågor går styrelsen igenom under sista mötet innan stämman. 

Samtliga verksamhetsberättelser ska även vara inskickade senast 7/11. 

 

§ 8 Bordlagd fråga: fotograf 

Förra mötet kom styrelsen fram till att fotograf är något vi vill ha i Dynamicus. 

Marknadsföringssamordnare har lagt upp kontaktannons som inte fått napp alls. Diskussion 

kring riktlinjer för fotograf sker, marknadsföringssamordnare vill att det kommer beröra att 

samtliga på sittningen ska vara med på bild, att det tas fotografier under sittningen på alla par, 

ca 350 bilder.  

 

Styrelsen beslutar om att utlysa tjänsten igen och uppmanar om att styrelseledamöter hjälps åt 

att dela länken i klassgrupper. Frågan tas upp på nästa möte igen kring närmare bestämmelser 

om fotografens roll. 

 

§ 9 Bordlagd fråga: anmälan på hemsidan 

Ansvarig för frågan ej närvarande, bordläggs tills nästa möte.  

 

§ 10 Insparksansvariges roll 

Hur har det gått för den insparksansvarige gentemot dennes arbetsbeskrivning? Diskussion 

kring rollens uppkomst och huruvida den ska behållas eller förändras. Riktlinjer i 

arbetsbeskrivningen bör tydliggöras.  



 

 

 

Till nästa möte ska evenemangssamordnare prata med den insparksansvarige och ordförande 

pratat med f.d. ordförande för att se efter hur arbetsbeskrivningen uppkom och om det är 

något styrelsen kan revidera.  

 

§ 11 Budget 2019 

Kommer potentiell ny samarbetspartner att påverka budget? Går igenom budgeten inför 

föreningsstämman. Tydliggör punkter så att styrelsen är insatta i budget. 

 

Viceordförande föreslår att det ska läggas till i budgeten att två stycken biljettersättningar för 

examensgasque till ordförande och viceordförande.  

 

Styrelsen godkänner budgeten för 2019 med tillägget att de två examensgasquebiljetterna ska 

ersättas och att det framgår i budgeten. Detta kommer att skrivas in i budgeten under 

”styrelsepunkten not 14” i budgeten för 2019. Vart pengarna ska tas ifrån måste 

ekonomiansvarig kolla upp vilket är anledningen att tillägget inte kan ändras under mötet. 

 

§ 12 Ekonomisk punkt 

Föreningen har fortfarande mycket pengar i ”ofördelade medel” samt ”utveckling av 

förening”. Om ett utskott riskerar att gå över sin budget och således gå minus så finns pengar 

att söka i ofördelade medel. Eventuellt så att inte alla utskott kommer att spendera alla pengar 

enligt deras budget.  

 

§ 13 Cut-e 

Cut-e vill starta samarbete. Näringslivsutskottet samarbetar med Cut-e i form av certifiering i 

rekryteringstester på samma vis som näringslivsutskottet gör det idag med Asessio. Styrelsen 

bedömer att Cut-e också bör gå under samma villkor som Asessio. Näringslivssamordnare 

nämner att det kan bli mer jobb för dennes utskott med ytterligare en certifiering och att detta 

bör tas i beaktning. 

 

Styrelsen godkänner att viceordförande kan anta Cut-e som samarbetspartners under 

förutsättningen att de är intresserade.  

 

§ 14 Avtal 2019 

I avtalen med samarbetspartners kommer det genom bilaga tydligare framgå riktlinjer för 

marknadsföring så att den är i linje med Dynamicus marknadsföringspolicy.  

 

§ 15 P-riksutvecklingsdagar 

Sara sammanfattar vad för tips man har tagit med sig från kontaktdagarna. Föreningen har fått 

massor av tips, bland annat berörande marknadsföring och webbmasters uppgifter. 

 

§ 16 Inbjudan till bal från Pil 

Flera i styrelsen är intresserade och diskussion råder kring huruvida resekostnader och 

balkostnader är något som föreningen kan ersätta.  

 



 

 

 

Styrelsen går till beslut om att avsätta 5000 kronor för att subventionera kostnader som 

uppkommer kring resan till Lund. Detta under förutsättningen att de som reser väljer billigaste 

resealternativet. Pengar kommer att tas från budgeten ”utveckling av förening”.  

 

§ 17 Övriga frågor  

”Försvunna nycklar/taggar, Toms punkt”: två nycklar/nyckeltaggar som kvitterats ut 2013 

respektive 2014 har inte lämnats tillbaka och är uppskrivna på föreningen. Idrottssamordnare 

har under dagen kontaktat tidigare idrottssamordnare och fortsätter det arbetet i hopp om att 

hitta nycklarna. Om inte så löper föreningen risk att få ersätta dessa med 700 kronor per 

nyckel.  

 

§ 18 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 19 Återkoppling på mötet 

Stressigt! Bra diskussioner.  

 

§ 20 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.15. 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ordförande Josefine Berggren  ”Sekreterare” Tom Hård af Segerstad 

 

 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Sara Rosell 

 

 


