
Möte 6/11-2017 Lokal Eng 3-0014 

Närvarande: Rebecca Revin, Alice Andersson, Cecilia Ek, Fredrik Mattsson, Zandra Karlström 
Staf, John Virdeborn, Leontina Walldén, Frida Prestjan, Lovisa Boestad Schön, Gabriel 
Ohlström Flygare, Emelie Wedin  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen utan några ändringar.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Gabriel Ohlström Flygare till justeringsperson samt till fikaansvarig 

 

§ 4 Rapport från utskott samt valberedning 

Ordförande: Har haft kontakt med generalerna från tidigare insparken angående 
återbetalningsfrågan samt möte med de nya generalerna inför vårens inspark. Varit på möte med 
Samsek där bidragsansökningar diskuterades. Deltagit i några av föreningens utskott.  

 

Valberedningen: Har samlat in nomineringar och påbörjat arbetet med att intervjua kandidater 
inför föreningsstämman. Ska påbörja marknadsföringen av föreningsstämman samt sexan.  

 

Vice ordförande: Har fortsatt med skapandet av nya avtal och därför bokat in möten med 
samarbetspartners. Har skrivit sin halvårsrapport. 

 

Ekonomiansvarig: Har arbetat med den ekonomiska rapporten inför föreningsstämman 
samt skrivit en proposition till stämman.  

 

Webmaster: Har förberett inför P-riks årsmöte samt rensat bland den information som ligger 
uppe på hemsidan.  

 



Evenemangsutskottet: Har haft utskottsmöte samt sitt första evenemang för terminen. Påbörjat 
marknadsföringen av Vemdalen. Håller på att planera inför engemangsfesten för alla som 
engagerat sig i föreningen.  

 

Näringslivsutskottet: Har haft kick-off med sitt utskott samt haft utskottsmöte. Har hållit i sitt 
första evenemang tillsammans med ANTS. Håller på med planering av ett studiebesök.  

 

PVD: Har haft fotografering av sitt utskott samt påbörjat arbetet med bidragsansökningar för 
dagen. Ska ha en kick-off för utskottet på torsdag den 9/11. Har bestämt tema för dagen. 

 

Idrottsutskottet: Har anordnat ett yoga-event. Håller på med boka lokaler för olika event.  

 

Sekreterare: Har bokat lokaler samt renskrivit protokoll. Ska påbörja arbetet med att 
sammanställa allas halvårsrapporter.  

 

Marknadsföringsutskottet: Har haft utskottsmöte och startat upp sångboks-gruppen. Har 
marknadsfört de event som hållits hittills. Ska ha kick-off för utskottet 7/11.  

 

§ 5 Proposition 2017:2 – ”fondplanen” 

Styrelsen beslutar att godkänna proposition 2017:2 “fondplanen” 

 

§ 6 Ansökan om ofördelade medel – marknadsföringsutskottet 

Marknadsföringsutskottet ansöker om ofördelade medel på 3769 kronor för tillverkningen av 
tröjor för att kunna få ner priset på dem.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsföringsutskottets ansökan om ofördelade medel på 
3769 kronor.  

 

§ 7 Föreningsstämman – fördelning av uppgifter 

Fika: Gabriel Ohlström Flygare och Leontina Walldén 

Tillgång till lokal: Cecilia Ek 



Powerpoint: Lovisa Boestad Schön 

Valberedningen + roll-up: Rebecca Revin 

 

 

§ 8 Insparken vt18 – vad hittar vi på? 

Upplägg på hur styrelsens alla utskott ska presenteras under insparken diskuteras. Styrelsen 
diskuterar närvaron under de nya studenternas första dag samt under resten av insparken. 
Styrelsen är överens om att hålla ett gemensamt event. Vice ordförande och 
marknadsföringssamordnare ska tillsammans se över en plan för en ny “Dynamicuskväll”. 

 

Webmaster lyfter frågan om alla terminer bör kunna söka generalsposter. Styrelsen ställer sig 
positiv till att äldre kursare också ska söka posterna.  

 

§ 9 Utbildningsutskottet 

Ordförande informerar hur situationen med utbildningsutskottet ser ut och hur planen för en ny 
uppstart ser ut.  

 

§ 10 Övriga frågor 

● Sacomässan  

Styrelsen ska skicka representanter till SACO-mässsan 29/11-1/12. 

● GRUMN 

Ordförande ber styrelsen att maila in synpunkter som bör lyftas på GRUMN. 

● Manggo 

Föreningen har fått ett erbjudande om att ha ett informationsmöte med Manggo som är en 
bokningsservice. Styrelsen diskuterar behovet av en ny bokningsservice.  

 

§ 11 Sekreterarens punkt 

Inga kommentarer. 

 

§ 12 Återkoppling på mötet 



Ett effektivt möte med tydlig och bra struktur. Alla diskussioner var smidiga och kunde fatta 
beslut. Frågan om att införa talarlista vid behov lyfts.  

 

§ 13 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan  


