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Halvårsrapport HT 17 
 

Ordförande HT 17 
Styrelsen har under höstterminen haft styrelsemöten varannan måndag. Utöver detta så har jag 

även deltagit vid ett möte per utskott, samt haft enskilda möten med styrelsemedlemmarna för 

att hålla mig uppdaterad kring deras arbete och kunna ge stöd. Under denna termin har jag 

suttit som representant inom samhällsvetenskapliga sektionen. Vi har träffats varannan onsdag 

och utöver det så har jag närvarat vid PA:s samrådsmöten och GRUMN:s styrelsemöten 

 

Representation 

I början av terminen representerade jag och vice ordförande Dynamicus under välkomstdagen 

på universitetshuset och vi har även varit nere i Linköping och deltagit i P-riks årsmöte. 

Under hösten har styrelsen representerat föreningen på flera olika event, bland annat våra 

egna såsom Dynamicusloppet och insparken. Under insparken anordnade vi ett campus-

rebusrally, brännbollsturnering, pubrunda och under avslutningsgasquen höll jag och vice 

ordförande Alice ett tal, enligt tradition. Styrelsen, i form av webmaster samt 

marknadsföringssamordnaren, representerade Dynamicus under P-riks utvecklingsdagar i 

Stockholm i oktober. 

 

Samarbeten 

Vårt samarbete med Samhällsvetenskapliga sektionen, P-riks och Folkuniversitetet har 

fortsatt. Tack vare dessa samarbeten får vi intäkter i form av bidrag kopplade till vår 

verksamhet.  

 

Rebecca Revin, Ordförande 

 

 
Vice Ordförande HT17 
Sponsring och samarbeten  

I början av hösten låg fokus på att skapa en god kontakt med nuvarande samarbetspartners. 

Möten hölls för att diskutera planen för kommande termin och för att se till att de var nöjda 

med vårt samarbete. Efter detta har en kontinuerlig kontakt hållits under terminen. Föreningen 

har för tillfället lagt samarbetet med People Provide åt sidan med anledning av tidsbrist från 

deras sida. Inför förhandlingarna angående förnyelse av kontrakt användes ett tidigare 

utformat styrdokument för hur föreningens avtal ska se ut och ett nytt styrdokument gällande 

vad varje del är värd har upprättats. Styrdokumentet syftar till att i framtiden underlätta 

förhandling och prissättning både med existerande och framtida samarbetspartners. I nuläget 

är förhandlingar inför förnyelse av kontrakt på god väg. Min avsikt är att optimera samtliga 

avtal utifrån både Dynamicus och våra samarbetspartners perspektiv. Under hösten har 

efterfrågan att annonsera via våra officiella kanaler varit fortsatt hög och vi har sålt ett flertal 

jobbannonser. Detta är troligen ett resultat av bättre marknadsföring mot näringslivet, en trend 

som förhoppningsvis kommer att fortsätta även i framtiden. 

 



 

 

 

Styrelsearbete  

I början av ämbetsperioden lades fokus på att lära känna föreningens- och styrelsens arbete. 

Under terminens gång har jag sedan stöttat ordförande, framförallt i arbetet med denna 

termins inspark och ordförande har även stöttat mig i olika frågor och funderingar gällande 

både nuvarande och potentiellt nya samarbetspartners. Ordförande och jag har utöver detta 

tillsammans representerat föreningen såväl internt som externt. Hela styrelsen har också 

fungerat som bollplank vid saker rörande samarbetspartners, och en diskussion har förts 

gällande vad vi har för syften med våra samarbeten och hur vi kan maximera utbytet mellan 

föreningen och dess olika samarbetspartners. Styrelsen har kommit fram till att förening ska 

fokusera mer på företagssamarbeten då vi märkt att det finns större intresse där. I november 

deltog jag också, tillsammans med ordförande, på P-riks årsmöteshelg i Linköping. 

Avslutningsvis har jag strävat efter att hitta fler samarbetspartners och förhoppningsvis är 

detta något som snart kommer att genomföras. 

 

Alice Andersson, Vice Ordförande 

 

 
Sekreterare HT17 
Protokoll  

Det är sekreterarens uppgift att under varje styrelsemöte som hålls skriva kortfattade men 

informativa protokoll för att alla medlemmar i Dynamicus ska kunna ta del av vad som 

diskuteras under mötena. Protokollen ska följa den dagordning som finns för mötet samt 

innehålla en punkt om vilka styrelsemedlemmar som varit närvarande. Under HT17 har möten 

hållits varannan vecka och protokoll har upprättats för samtliga. Under varje möte väljs en 

styrelsemedlem till justeringsperson med uppgiften att justera protokollet innan det kan läggas 

upp på hemsidan.  

 

Medlemsregister  

Som sekreterare har man ansvar över att Dynamicus medlemsregister är uppdaterat. Nya 

medlemmar har lagts in i registret efter det att insparken avslutades. I år har totalt 106 nya 

medlemmar tillkommit.  

 

Nyhetsbrev  

Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per termin och det kommer den här terminen ske i 

oktober, november, december och januari. Breven har behållit det format vi tog fram under 

vårterminen och de ska skickas ut i början av månaden via mail. För att nå nyhetsbreven 

klickar medlemmarna på den länk som finns i mailet.  

 

Lokalbokning 

I uppgifterna som sekreterare ingår även att boka lokaler åt föreningen. Detta har skett på 

förfrågan av samordnare och utskottsmedlemmar genom kontakt med den bokningsansvarige 

på Engelska Parken. 

 

Cecilia Ek, sekreterare 



 

 

 

Webmaster HT 17 
Under hösten har webmaster fått ta hand om kontinuerligt fortsatt arbete vad gäller 

Facebookgrupper, mailkontakt samt hemsideuppdatering. Utöver detta har ändamålet varit att 

försöka få ett större samarbete mellan webmaster och andra utskott. Hemsidan har även fått 

flera mindre layoutändringar. Jag har även deltagit i P-riks årliga utvecklingsdagar och 

representerat Dynamicus på plats.  

 Höstens stora grej har varit en ny flik på hemsidan ”För studenten” som är tänkt att vara en 

informationsflik både för nya studenter och nuvarande studenter. Detta är något som jag under 

min sista tid kommer att fortsätta arbeta med och min förhoppning är att hemsidan ska bli en 

plats där fler känner att de kan hitta relevant och intressant information.  

Fredrik Mattsson, Webmaster 

 

Evenemangsutskottet HT 17 
Utskottet har under terminen bestått av samordnare och 10 stycken medlemmar. Vi har jobbat 

i mindre projektgrupper för varje event. Utskottsmötena har ägt rum ungefär varannan vecka, 

för att kunna stämma av hur det går för samtliga projektgrupper och ta hjälp av varandra. I 

övrigt har vi försökt hålla ett samarbete med marknadsföringsutskottet för att nå ut till alla 

våra medlemmar med vad vi hittar på i vårt utskott. De evenemang vi hittills hunnit med 

under hösten är en pizzasittning med quiz och karaoke på nation och engagemangsfesten. 
 

Inspark HT 16  

Höstens 4 generaler genomförde tillsammans med kaptener och faddrar en rolig och lyckad 

inspark. Aktiviteter så som sittning, rebusrally, brännboll, övernattning och gasque stod på 

schemat.  

 

Kommande evenemang:  

Sexa  

Utskottet anordnar en sittning där Dynamicus bjuder alla medlemmar som varit med på 

föreningsstämman på mat, dryck och fest.  

Julsittning  

Vi avslutar terminen med en julsittning på nation. Det kommer att bjudas på mat och julig 

stämning, innan vi skiljs åt för några veckors välförtjänt jullov.  

Vemdalen  

21-25 januari åker PA återigen iväg till Student Skiweek i Vemdalen. Vi har abonnerat tre 

bussar som kommer ta oss till skidbacken och stugbyn.  

Leontina Walldén, Evenemangssamordnare  

 

 



 

 

Näringslivsutskottet HT17  
Löpande verksamhet  

Näringslivsutskottet har sammanträtt varannan vecka under våren. Utskottet består i dagsläget 

av 11 personer från 5 olika terminer. Utskottet är uppdelat i olika funktioner där varje 

funktion har specifika arbetsuppgifter såsom projektledare, kontaktperson för företag, 

marknadsföring och administration. Vi jobbar i flexibla projektgrupper och utvecklar våra 

kunskaper inom projektstyrning, ledarskap och kommunikation.  

 

Projekt 

Under hösten har utskottet ansvarat för en rekrytering för juristernas kontaktdag och första 

delen i rekrytering för ekonomernas kontaktdagar. Vi har också kickat igång 

Mentorskapsprojektet genom en kickoff där alla mentorer och adepter fick träffas och mingla. 

Vi har även planerat för och förberett föreläsningar och workshops med våra 

samarbetspartners ANTS, SSR och Head Agent som kommer att genomföras under hösten. Vi 

har också del två av rekrytering för ekonomernas kontaktdagar framför oss under hösten, och 

även rekrytering för styrelsemedlemmar till Vittnesstöden i Uppsala. Utöver det planerar vi 

för studiebesök under höstterminen.  

 

Zandra Karlström Staf, Näringslivssamordnare 

 

 

Marknadsföringsutskottet HT 17 
Under höstterminen har vårt utskott marknadsfört föreningen och dess andra utskott. Vi har 

framför allt varit aktiva i sociala medier, där vi använt Instagram och Snapchat flitigt och det 

bland annat utifrån dessa kanaler vi delat upp oss i projektgrupper. Andra projektgrupper i 

utskottet är Youtube och Sångboksgruppen. 

 

Instagram  

Instagramgruppen har under terminen bevakat olika event och andra aktiviteter som 

föreningen har genomfört. Detta både genom uppdateringar inför och efter evenemang. De 

tidigare hashtagsen #PeopleofPA och #Uppsalasguldkorn har lagts på is, då intresset för dessa 

ansetts avsvalnade. Istället har en ny hashtag införts, #Veckanstips, där tips som recept till 

matlådan, event som händer i uppsala, pluggtips etc. publiceras. 

 

Snapchat  

Snapchatgruppen har följt olika event under insparken och Dynamicusloppet, med diverse 

uppdateringar via Snapchats stories. I anknytning till olika event har det skapats gruppstorys 

där alla följare som är med på eventet kan bidra med eget material. Förutom vid dessa 

tillfällen har Snapchatstoryn även uppdaterats vid andra tillfällen, för att uppdatera 

Dynamicus medlemmar på vad som händer i föreningen eller bland dess studenter. När olika 

event haft en sista dag för anmälan har Snapchatgruppen skickat ut påminnelser för att se till 

att våra studenter inte missar att anmäla sig.  

 

 



 

 

DynamicusTV (YouTube)  

DynamicusTV har under terminen producerat filmer ansluta till olika event som 

Dynamicusloppet och föreningsstämman. Gruppen har under terminen även färdigställt 

mycket av det material som filmades i våras på nationerna för att publicera filmer med 

nationsrundor. Första filmen som publiceras denna termin är en rundvandring på Stockholms 

nation. 

 

Samarbete med andra utskott  

Förutom dessa återkommande inslag i våra sociala medier har marknadsföringsutskottet också 

samarbetat med Dynamicus andra utskott för att hjälpa dem med deras marknadsföring. Detta 

samarbete har varit väldigt lyckat och är något som vi vill upprätthålla i fortsättningen.  

 

Dynamicus sångbok  

Försäljningen av sångböcker har gått bra. De flesta såldes i anknytning till fulsittningen. 

Sångboken har under hösten en egen projektgrupp som arbetar för att utveckla boken inför att 

den ska tryckas upp i nya upplagor under nästa år.   

 

Dynamicus väska 

Den datorväska som togs fram tidigare i år har i samband med Insparken delats ut till alla 

medlemmar som betalat för hela Insparkspaketet. Enstaka väskor har sålts separat.  

 

Dynamicus tröja 

Under början av terminen har det funnits möjlighet att beställa en sweatshirt med 

Dynamicusloggan. Tröjan är framtagen som ett steg att synas mer bland Uppsalas studenter. 

Försäljningen har gått mycket trögt, troligtvis på grund av det höga priset. Inför våren ska 

priset pressas ytterligare och föreningen lagerhålla ett mindre antal tröjor för att 

medlemmarna ska kunna testa tröjorna innan köp samt kunna betala ett billigare pris.  

 

Lovisa Boestad Schön, Marknadsföringssamordnare   

 

Idrottsutskottet HT 17 
Idrottsutskottet har under höstterminen fortsatt arbeta för att få idrotten att flöda inom 

föreningen. Utskottet har bestått av cirka 10 aktiva medlemmar den här terminen. Vi har i 

vanlig ordning haft möten varannan vecka för att bolla idéer och diskutera kring hur vi kan 

genomföra dem.   

 

Brännbollsturnering  

I början av terminen anordnade vi en brännbollsturnering i samband med insparken. 

Respektive lag i insparken spelade tillsammans. Denna tävling ägde rum vid Stadsskogen och 

var poänggivande i jakten på insparks-pokalen.  

 

Fotbollskorpen  

Under höstens gång har vi deltagit i Campus1477s korpen-serie. Intresset har som vanligt 

varit stort, vilket har varit väldigt kul. Vill du vara med och representera Dynamicus på 



 

 

fotbollsplanen i fortsättningen - gå med i facebookgruppen ”Dynamicus Fotboll”. 

 

Dynamicusloppet 

Detta är idrottsutskottets överlägset största event. I år gick det av stapeln den 18e oktober. 

Dagen bestod av ett lopp, alternativt tipspromenad, i Stadsskogen följt av gasque och 

prisutdelning på Östgöta nation på kvällen. Cirka 80 stycken anmälde sig till 

loppet/tipspromenaden och drygt 60 stycken närvarade på sittningen.  

 

PA-Yoga  

Även denna termin anordnades ett yoga-event i Campus 1477 lokaler på Science Park, vilket 

återigen var väldigt uppskattat.  

 

Kommande event:  

Ytterligare ett evenemang kommer att anordnas i början av december. Fortsättning följer…  

 

John Virdeborn, Idrottsamordnare 

 

 

Utbildningsutskottet HT 17 
Utbildningsutskottet har under höstterminen legat på is då utbildningssamordnaren var 

tvungen att avgå pga. privata skäl. De dåvarande medlemmarna i utskottet var inte 

intresserade av att fortsätta under HT17. 

_________________________________________ 
 
Personalvetarnas dag HT 17 
Vår roll som projektledare för Personalvetarnas Dag (PVD) 2018 innebär att planera och 

genomföra Sveriges största arbetsmarknadsdag för personalvetarstudenter. För att kunna 

genomföra denna arbetsmarknadsdag har vi rekryterat medlemmar till våra projektgrupper 

som i år kommer att bestå av arrangemangs-, event-, PR- samt sponsringsgruppen. Vi är 

väldigt glada och stolta över att vi har så engagerade och ambitiösa utskottsmedlemmar som 

tillsammans med oss vill göra PVD 2018 till en riktig höjdpunkt! 

 

Datumet för Personalvetarnas Dag har preliminärbokats till den 6:e april 2018 och kommer 

äga rum på Blåsenhus, och gasquen är preliminärbokad på Stockholms Nation. 

Under terminen har vi också spånat på vilket tema vi ska ha på dagen. För att komma fram till 

detta har vi haft en omröstning inom vårt utskott och fastställt temat för PVD 2018. Temat 

kommer att avslöjas längre fram, och hålls tillsvidare hemligt i likhet med förra årets PVD.  

Budgeten för PVD 2018 kommer att vara rörlig, vilket innebär att vi kommer att revidera den 

ett flertal gånger. Detta gör vi tillsammans med vår ekonomiansvarige Frida Prestjan, och 

kommer vidare att hålla våra projektgrupper uppdaterade kring de förändringar som görs. Den 

första budgeten får PVD 2018 är fastställd, och det är den vi utgår ifrån i dagsläget.  

 



 

 

Vi håller utskottsmöte varannan vecka tillsammans med hela vårt utskott. Där får våra 

projektgrupper presentera hur det går med deras arbete i de respektive grupperna och får 

möjlighet att dela med sig av olika tankar och komma med förslag. Under dessa möten har vi 

även diskuterat hur vi vill lägga upp dagen och vad som kan förbättras från tidigare PVD 

utifrån feedback från både utställare, föreläsare samt studenter. En diskussion har också först 

kring förslag på olika föreläsare och workshops-hållare, hur vi vill marknadsföra oss både 

inför dagen och under dagen samt planeringen kring gasquen.  

 

Utöver dessa möten så håller respektive projektgrupp enskilda möten där de planerar deras 

tilldelade arbete. Vi projektledare har en nära dialog med våra projektgrupper och finns alltid 

tillgängliga för att kunna stötta upp dessa och vara delaktiga i arbetet.  

Vi upplever att samarbetet inom de olika projektgrupperna fungerar väldigt bra, och arbetet 

går i enlighet med tidsplanen.  

Ett av våra specifika mål för PVD 2018 är att lägga ett ännu större fokus än tidigare på 

samarbeten med andra studentföreningar, där vi vill kunna locka ännu fler besökare till dagen 

från hela Sverige.  

 

Gabriel Ohlström Flygare & Emelie Wedin, projektledare för Personalvetarnas Dag 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ekonomisk rapport 1/1-2/11 2017  

 
  1/1-2/11 Budget 2017 Diff. Anmärkning 

Intäkter         

          

Medlemsavgifter 0 0 0 Not. 1 

Bidrag 75500 75000 500 Not. 2 

Sektionsbidrag 52303 54000 -1697 Not. 3 

Annonser 6600 5000 1600 Not. 4 

          

Övriga intäkter 28466   0 Not. 5 

          

Summa intäkter 162869 134000     

          

Kostnader         

          

PvD 3712,38 25000 21287,62 Not. 6 

Evenemang 34646,77 58600 23953,23 Not. 7 

Näringsliv 5589,58 11000 5410,42 Not. 8 

Marknadsföring 868,71 5000 4131,29 Not. 9 

P-riks 2000 2000 0 Not. 10 

Utbildning 1274,9 4000 2725,1 Not. 11 

Idrott 2548,64 8000 5451,36 Not. 12 

Styrelsen 12361,82 10200 -2161,82 Not. 13 

Ofördelade medel 0 5500 5500 Not. 14 

Diverse kostnader 8566,62 4650 -3916,62 Not. 15  

Övriga kostnader  24375   0 Not. 16  

          

Summa kostnader 95944,42 133950     

          

Resultat 66924,58     Not. 17 

 

  



 

 

Noter ekonomisk rapport 
Not. 1: Dynamicus tar inte ut några medlemsavgifter. 

Not. 2: Academic Work 12500, Unionen 12000, Vision 8000, Head Agent 5000, Ants 5000, 

Akademikerförbundet SSR 16000, Jusek 15000, Sveriges HR-förening 2000. 

Not. 3: P-riks grundbidrag 10 000, P-riks verksamhetsbidrag 19283, Folkuniversitetet 

projektbidrag 21 020, Samsek 2000 (Ett sent bidrag för ht16 inkom under 2017).  

Höstterminens bidrag från Samsek väntas inkomma ht17. 

Not. 4: We Select AB 1000, Veritas Professionals AB 1000, Advice Executive Search 1000,  

If Skadeförsäkring 1000, Ragn-Sells AB 1000, Active Search and HR consulting 1000, 

Akademikerförbundet SSR 100 (Sponsrat inlägg via Facebook), Unionen 500. 

Not. 5: Sångböcker 5924, Startpaket (väska + sångbok) 600, Dynamicusväskor 4550, Spons 

för Dynamicusväskor 15 000, Dynamicuströjor 2392. Dessa räknas inte som några faktiska 

intäkter då de nästan säljs för inköpspris och beräknas bli en plus-minus-noll affär. 

Not. 6: PvD fick ett positivt resultat på 21 287,62 kr. Överskottet går tillbaka till Dynamicus 

och blev därmed endast en kostnad för föreningen på 3812,38 kr.  

Not. 7: Kickoff 495, Fika till möten 387,86, Sexa 7814,26, Engagemangsfest 2749 (vt17), 

Engagemangsfest 354 (ht17), Examensgasque 8988,60 (ht16), Examensgasque 3593 (vt17), 

Inspark 10879,37 (vt17), Inspark 3049,72 (ht17), Handpenning Stabby 1000 (Sexa). 

Utskottets intäkter: Vemdalen 3316, 84, PA på spåret 180,20, Beerpong 227, Pizzasittning 

940.  

Not. 8: Fika till föreläsningar 1309,98, Mentorskapsprojektet 3196, Kickoff 1083,60.  

Not. 9: Kickoff 250, Dynamicuskvällen 618,71. 

Not. 10: P-riks medlemsavgifter 2000.  

Not. 11: Fika till utskottsmöten 344,10, Biobiljetter till deltagare i fokusgruppen 800. 

Not. 12: Futsal tunering 950, Hyra bandyplan 320, Domaravgift 100, Lokalhyra yoga 500, 

Fotbollskorpen 1700, Bowling 479, Lokalhyra gymnastiksalar 400. 

Utskottets intäkter: Yoga 1025 (vt17), Dynamicusloppet 674,36, Yoga 201 (ht17). 

Not. 13: Kontorsmaterial (kaffe etc.) 1052, Representation 335,09, Kickoff 2447,52,  

Gåvor till avgående styrelsemedlemmar 7356 (dessa ska räcka till flera årsavgångar 

framöver), Framkallning av styrelsefoton 248,97, Fika årsmöte 573,94, Present till 

hedersmedlem 123,90, Valberedningen 138,40, Andra utlägg 86. 

Not. 14: Inga utskott har ännu ansökt om pengar från ofördelade medel.  

Not. 15: Bank- och swishavgifter 4239,15, Engagemangsspec 300, Bidrag till Rädda Barnen 

350, 

Visma (redovisningsprogram) 1360, Årsavgift Dynamicus.se 1854,97, Årsavgift one.com 

462,50. 

Not. 16: Inköp av Dynamicusväskor 24375. 

Not. 17: Resultatet för perioden 1/1-2017 - 2/11-2017 blev 66 924,58 kr. Resultaträkningen är 

en rapport som ger information om hur föreningen presterat under den givna tidsperioden och 

inte hur årsbokslutet kommer att bli. 



 

 

Dynamicus budget 2018 

  Budget 2018 Anmärkning Budget 2017 

Intäkter       

Medlemsavgifter 0 Not 1 0 

Sponsring 75500 Not 2 75000 

Bidrag 52000 Not 3 54000 

Annonser 7000 Not 4 5000 

        

Summa intäkter 134500   134000 

        

Kostnader       

PvD 25000 Not 5 25000 

Evenemang 59000 Not 6 58600 

Näringsliv 11000 Not 7 11000 

Marknadsföring 5000 Not 8 5000 

P-riks 2000 Not 9 2000 

Utbildning 4000 Not 10 4000 

Idrott 8000 Not 11 8000 

Styrelsen 8600 Not 12 10200 

Ofördelade medel 5000 Not 13 5500 

        

        

Diverse kostnader 6850 Not 14 4650 

Domänavgifter 2350   1600 

Plusgiro 2150   1200 

Årsavgift Swish 500     

Bidrag till Rädda Barnen 350   350 

Fika till försöksverksamhet 1000   1000 

Hedersmedlemmar 500   500 

        

Summa kostnader 134450   133950 

        

        

Resultat 50 Not 15  50 

 



 

 

Noter till budget 2018 

 

Not 1  

Vi kommer inte att ta ut någon medlemsavgift och räknar med att 130 medlemmar ska 

tillkomma år 2018. Denna siffra baserar sig på antalet medlemmar under det senaste året.  

 

Not 2  

Som avtalen ser ut i dagsläget kommer vi få in 75 500 kr genom sponsring. Detta är vad 

samarbetspartnerna sponsrar med idag:  

• Akademikerförbundet SSR 16 000 kr 

• Jusek 15 000 kr 

• Academic Work 12 500 kr  

• Unionen 12 000 kr  

• Vision 8000 kr  

• Ants 5000 kr  

• Head Agent 5000 kr  

• Sveriges HR-förening 2000 kr 

 

Om några av avtalen skulle förhandlas upp under året eller om nya avtal träffas som gör en 

betydande påverkan budgeten, bör budgeten revideras. 

 

Not 3 

De bidrag vi får varierar i storlek från år till år. Vi uppskattar att få in följande bidrag år 2018: 

• P-riks: 30 000 kr  

• Folkuniversitet: 20 000 kr  

• Samsek: 2000 kr  

 

Det finns möjlighet att söka bidrag utöver detta, men ansvaret hamnar på den enskilda 

projektgruppen eller utskottet.  

 

Not 4  

Vi räknar med att sälja 7 st annonser à 1000 kr, vilket baseras på tidigare året. 

 

Not 5  

Den budgeterade summan för PvD är 25 000 kr.  

 

Not 6 

Följande kostnader är budgeterade för Evenemangsutskottet: 

• Inspark: 2 x 10 000 kr, vi kräver då att insparkspaketet max kostar 750 kr. 

• Sexa: 2 x 8000 kr  

• Engagemangsfest: 2 x 8 500 kr  

• Fest för avgångsstudenter: 2 x 2000 kr  

• Fika/kickoff: 2000 kr  

 



 

 

Not 7 

Näringslivsutskottet förväntas anordna ett mentorskapsprojekt samt gästföreläsningar. 

• Mentorskapsprojekt: 5000 kr  

• Fika/kickoff: 2000 kr  

 

Not 8 

Marknadsföringsutskottet kommer att fortsätta marknadsföra Dynamicus. År 2018 kommer 

det införskaffas nya pins. 

• Styrelsens insparksaktivitet: 2 x 1000 kr 

• Pins: 1000 kr 

• Fika/kickoff: 2000 kr 

 

Not 9 

Dynamicus kommer under 2018 fortsätta vara medlemmar i P-riks. Terminsavgiften för detta 

medlemskap ligger på 1000 kronor. 

• 2 x 1000 kr medlemskapsavgift 

 

Not 10 

Under verksamhetsåret kommer Utbildningsutskottet anordna två utbildningar i 

personlighetstestning samt två utlandsstudiekvällar.  

• Utbildning i personlighetstestning, fika 2 x 500 kr 

• Fika/kickoff: 1000 kr 

 

Not 11 

Idrottsutskottet kommer anordna det traditionsenliga Dynamicusloppet samt fortsätta 

arrangera aktiviteter för medlemmarna. 

• Dynamicusloppet: 2000 kr 

• Fika/kickoff: 2000 kr 

 

Not 12 

Följande kostnader är budgeterade för Styrelsen:  

• Kickoff: 2 x 1500 kr 

• Fika till föreningsstämma samt årsmöte: 1800 kr 

• Intern/extern representation: 1000 kr 

• Kaffe och kontorsmaterial: 1800 kr 

• Framkallning av styrelsefoton: 2 x 250 kr 

• Valberedningen: 500 kr 

 

Not 13 

De ofördelade medlen är pengar som utskotten kan ansöka om. Vill ett utskott göra något 

utöver sin egen budget kommer dessa pengar kunna sökas. Styrelsen beslutar om en ansökan 

ska godkännas eller ej. 

 

 



 

 

Not 14 

Diverse kostnader: 

• Årliga domänavgiften för dynamicus.se 1855 kr, one.com 460 kr. Totalt ≈ 2350 kr 

• Dynamicus bankavgifter: Plusgiro 1850 kr, Mastercard 288 kr. Totalt ≈ 2150 kr 

• Årspris för Swish: 500 kr 

• Bidrag till rädda barnen: 350 kr  

• Hedersmedlem: 500 kr. Kostnader för att bland annat ha möjlighet att erbjuda 

Dynamicus hedersmedlemmar tillträde till sociala evenemang.  

• Fika för försöksverksamhet: 2 x 500 kr 

 

Not 15 

Det beräknade resultatet för Dynamicus är 50 kr. Notera att budgeten är ett planerings- och 

styrdokument och har ingen egentlig koppling till hur det ekonomiska året för föreningen 

kommer att bli. 

  



 

 

Verksamhetsplan 2018 

Ordförande & vice ordförande   
Löpande verksamhet   

Under 2018 kommer styrelsen fortsättningsvis att sammanträda två gånger i månaden för att 

arbeta med föreningens löpande verksamhet. Varje utskottssamordnare har det övergripande 

ansvaret för aktiviteterna i sitt utskott och övriga styrelseledamöter sköter sina respektive 

uppgifter i föreningen. Styrelsen kommer arbeta aktivt med att förbättra miljön under 

sittningar på nationer. 

 

Utvecklingsmöjligheter   

Dynamicus kommer under 2018 fortsätta marknadsföra sig mot samtliga 

personalvetarstudenter vid Uppsala universitet. Det är styrelsens uppfattning att föreningen 

skall bedriva en bred och heltäckande verksamhet som erbjuder intressanta aktiviteter för 

samtliga studenter. För att dessa aktiviteter ska kunna genomföras behöver föreningen 

engagerade studenter och styrelsen kommer därför arbeta ännu hårdare för att locka fram 

engagemanget i föreningen under 2018. Medlemsregistreringen kommer under 2018 att 

fortsatt ske genom P-riks och Föreningssupport.se. Detta för att det har lett till enklare 

registrering och omregistrering via utskicksfunktion. Vi ser stor potential till att utöka vårt 

samarbete med nya företag båda under inspark, PVD och i stort. Det för att erbjuda våra 

medlemmar fler chanser att knyta kontakter inom näringslivet.   

 

Representation   

Föreningen kommer att fortsätta att fokusera på att marknadsföra sig bland 

personalvetarstudenter och bland potentiella samarbetspartners. Vi kommer också jobba för 

representation mot kåren och universitetet för att få en bättre möjlighet att påverka. Styrelsens 

ambition är att representera Dynamicus på alla evenemang som är relevanta för föreningen. 

  

Medlemmar   

Målet under 2018 är att få in 130 nya medlemmar vilket inte innebär någon förändring från 

förgående år. Arbetet med utskick av reccefoldrar och välkomstringningar kommer fortsätta. 

Representation under insparken kommer fortsätta vara en prioritet för styrelsen. 

 

Ekonomi och avtal  

Föreningen binder till större del upp intäkter i form av avtalsreglerade samarbeten med 

näringslivet och fackförbund. Med vice ordförande Alice nya konkretiserade avtalsmall är vår 

förhoppning att dessa intäkter får en tydlighet samt att den kommer underlätta för framtida 

avtal/intäkter. Föreningen kommer i större utsträckning kunna anpassa avtalen till olika 

samarbetspartners beroende på vad samarbetet ska gå ut på.  

Rebecca Revin, Ordförande   

Alice Andersson, Vice ordförande   

 



 

 

 

Sekreterare  
För nästkommande verksamhetsår kommer sekreterarens uppgifter att gå i samma linje som 

föregående år. Att föra protokoll under styrelsemötena, renskriva dem och sedan skicka ut de 

för korrekturläsning kommer alltså fortsätta vara en viktig del av arbetet. Detta för att 

föreningen ska ha en bra transparens mot sina medlemmar. Även medlemsregistret kommer 

fortsätta vara en del av sekreterarens ansvar, det ska uppdateras i början av varje termin med 

de nya medlemmar som tillkommer. En gång per termin ska en länk skickas ut till samtliga 

medlemmar för att de ska kunna bekräfta sitt medlemskap. Det måste göras för att Dynamicus 

ska kunna rapportera korrekt antal aktiva medlemmar till P-riks.  

 

Sekreteraren ska under kommande verksamhetsår fortsätta arbetet med att förnya 

nyhetsbrevet, exempelvis via layout och utskicksmetod, för att göra det så attraktivt som 

möjligt för både medlemmar och samarbetspartners. Styrelsen tillsammans fattar beslut om 

hur ofta brevet bör skickas ut i enlighet med befintliga avtal. Lokalbokningen är också något 

som kommer att fortsätta vara en av sekreterarens uppgifter, bokningen sker i samarbete med 

lokalbokningsansvarige på Engelska parken. Utöver dessa uppgifter ligger det även på 

sekreteraren att sammanställa halvårsrapporter, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser 

samt propositioner inför både föreningsstämman samt årsmötet.     

 

Cecilia Ek, Sekreterare  

 

 

Webmaster  
Till våren stiger en ny webmaster på och jag hoppas kunna stötta personen under överförandet 

med målet att föreningen påverkas minimalt av bytet. Min förhoppning är att genom en 

gedigen och tydlig överlämning inte lämna några frågetecken alls till nästa person. 

I framtiden är min önskan att hemsidan ska bidra till att få mer intresse kring personalvetare i 

Uppsala. Trafiken och flödet på hemsidan ska kännas relevant och intressant för studerande 

och blivande studerande. Samt att Facebook-grupperna och mail ska fungera felfritt, även att 

återkoppling via våra kanaler ska vara så effektiv som möjligt.  

Den nya webmastern kommer behöva fortsätta arbetet med hemsidan och där slipa samt 

förfina både layout och innehåll. I övrigt så kommer arbetet med att underhålla 

Facebookgrupper, Facebooksidan och mailen att fortlöpa som alltid.  

Fredrik Mattsson, Webmaster 

 

 

 



 

 

Evenemangsutskottet  
Nästa termin kommer evenemangsutskottet ledas av en ny samordnare och förhoppningsvis 

kommer utskottets engagerade och nytänkande medlemmar stanna kvar och fortsätta arbetet 

med att utveckla utskottet. Att fortsätta jobba i projektgrupper med eventen och låta de 

engagerade ta eget ansvar inför sina olika projekt är något som man bör lägga stor vikt vid 

även 2018. Fokus bör även fortsatt ligga på att utveckla marknadsföringen för terminens 

event, så att vi når ut till så många medlemmar som möjligt i föreningen. Brainstorming och 

att våga testa nytt är framgångsreceptet för utskottet och där finns det stora möjligheter att 

vara kreativ framöver.  

Leontina Walldén, Evenemangssamordnare  

 

Näringslivsutskottet  
Mentorskapsprojektet  

Vi kommer att genomföra en kickout för nuvarande mentorskapspar i maj 2018. Vi kommer 

också att starta upp projektet på nytt under VT 2018 och sträva mot att göra det mer 

kvalitativt och genomtänkt med intressanta mentorer från spännande företag.  

 

Workshops och föreläsningar 

Vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande av workshops och föreläsningar. Vi vill 

utveckla när, var och hur dessa genomförs samt med vilka företag och organisationer. Vi 

kommer också att fortsätta vårt samarbete med både Assessio och Cut-e för att licensieras i 

deras personlighetstest. Dessutom hoppas vi kunna återuppta konceptet med HR-panel. 

 

Studiebesök  

Ett till två nya studiebesök för vårterminen ska bokas in.  

 

Samarbete med Uppsalaekonomerna  

Vi hoppas att samarbetet gällande rekryteringsprocessen inför Kontaktdagarna kommer att 

fortsätta under 2018 men att även att vi hittar nya samarbetsområden.  

 

Samarbete med Uppsalajuristerna  

Vi hoppas även på fortsatt förtroende för rekryteringen inför juristernas kontaktdag under 

2018.  

 

Rekrytering Vittnesstöden  

Vi hoppas fortsätta samarbetet med föreningen även nästkommande år.  

 

Övrigt  

Under 2018 är målet att utvärdera de aktiviteter och engagemang som finns inom föreningen 

för att kunna skapa ett bättre erbjudande till våra medlemmar. Vårterminen bör ägnas åt att 

kartlägga vilka typer av aktiviteter som är intressanta ur ett medlemsperspektiv och rikta vår 

uppmärksamhet mot dessa aktiviteter.  



 

 

 

Zandra Karlström Staf, Näringslivssamordnare 

_________________________________________ 
 

Marknadsföringsutskottet 
Löpande verksamhet  

Under 2018 kommer utskottet sammanträda regelbundet för att arbeta med utskottets löpande 

verksamhet. Utskottet kommer vara uppdelat i projektgrupper utifrån de olika sociala medier 

vi använder oss av i vår marknadsföring. Under våren kommer projektgruppen för sångboken 

fortsätta finnas. Förutom detta kommer tillfälliga projektgrupper skapas när andra utskott 

behöver vår hjälp att marknadsföra deras olika projekt. Detta kan tex handla om 

marknadsföringen av Vemdalen, Dynamicusloppet och andra event som föreningen 

arrangerar. Samordnaren kommer vara aktiv både i det praktiska arbetet och i den 

övergripande planeringen för utskottets arbete. Projektgrupperna kommer ansvara för sina 

respektive arbeten och ska i största mån vara självgående, men det är samordnaren som har 

det yttersta ansvaret och förväntas ge stöd till projektgruppernas arbete.  

Utvecklingsmöjligheter  

Marknadsföringsutskottet kommer fortsatt vara det primära utskottet i arbetet att 

marknadsföra och synliggöra Dynamicus både internt bland våra medlemmar och externt mot 

andra personer och företag. Vi kommer sträva efter att ha mer regelbundna inslag i våra 

sociala medier för att synas mer och bli mer intressanta att följa. Vi kommer också försöka 

utveckla vårt redan goda samarbete med föreningens övriga utskott för att hjälpa dessa att 

driva föreningen framåt.  

Utskottet ska sträva efter att använda samma typsnitt och färgkoder i alla bilder och texter 

samt använda sig av ett enhetligt språk i alla publiceringar så våra medlemmar direkt känner 

igen material ifrån oss. 

Representation  

Utskottet står som ansvarig för den folder som skickas ut till nyantagna programstudenter 

inför varje termin. Detta ska verka som den första kontakten och inblick i föreningen. Under 

insparken ansvarar utskottet för att på lämpligast sätt representera och marknadsföra 

föreningen, med mål om att väcka intresse för föreningen och locka fler att engagera sig.  

I vårt arbete kommer vi fortsätta vara föreningens ansikte utåt och arbeta med att få ut 

information om Dynamicus till både våra medlemmar och utomstående.  

Lovisa Boestad Schön, Marknadsföringssamordnare  

 

 

Idrottsutskottet 
Löpande verksamhet 

Utskottet kommer fortsättningsvis att ha möten varannan vecka och använda de tillfällena till 

att spåna idéer för nya aktiviteter. Under vårterminen anordnades innebandy-spel en gång i 

veckan, vilket var väldigt uppskattat och tydligt saknat hos våra medlemmar under  



 

 

 

höstterminen. Då lokalbokningar är mycket mer lättillgängligt under vårterminen så hoppas 

jag att innebandy-kvällarna kan återvända under VT 2018. I övrigt är min förhoppning att 

idrottsutskottets ”traditionella” evenemangen, t.ex. Dynamicusloppet och fotbollsserier, 

arrangeras även under 2018. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Min förhoppning är att utskottet får fler aktiva medlemmar under kommande terminer och att 

ett större utbud av aktiviteter anordnas. Särskilt anmärkningsvärt är att höstterminens väder 

begränsar möjligheterna för event utomhus, samt att idrottshallarna är nästintill helt 

fullbokade. Med det i åtanke så hoppas jag på att nästa hösttermin planeras så tidigt som 

möjligt för bästa möjliga resultat. Vårterminen är mycket enklare att planera och har mycket 

mer svängrum, vilket idrottsutskottet bör vara medvetna om inför kommande år för att 

maximera utvecklingen.  

 

John Virdeborn, Idrottssamordnare 

 

 

Utbildningsutskottet 

Starta upp utskottet igen och värva medlemmar. 

 

 

PVD 
Löpande verksamhet  

Vi har preliminärbokat Blåsenhus och Stockholms Nation den 6:e april 2018, så fram tills 

dess kommer vi fortsätta med våra utskottsmöten varannan vecka. Utöver de stora 

utskottsmötena så kommer projektgrupperna fortsätta ses individuellt för att planera sitt 

arbete. Under de stora utskottsmötena får varje projektgrupp rapportera om sitt enskilda arbete 

och vi diskuterar även frågor som uppkommit under de föregående veckorna. Vi projektledare 

kommer fortsätta ha ett övergripande ansvar vilket innebär att finnas som stöd för utskottets 

projektmedlemmar och verka för att projektarbetet fortlöper i linje med vår vision. 

Projektgruppernas ansvarsområden är främst att boka lokaler, boka föreläsare, boka 

workshop-hållare, planera den avslutande gasquen samt monterförsäljning.  

 

Utvecklingsmöjligheter  

Vår vision är att Personalvetarnas Dag (PVD) ska fortsätta ge ett professionellt intryck och vi 

siktar även på att få lika många besökare som förra året, då antalet låg på ca 500 besökare. Vi 

ska också ha kontinuerlig kontakt med personalvetarstudenter från hela landet och jobba för 

att få dem att vilja besöka dagen. Vi vill även, i likhet med förra året, satsa på våra sociala 

medier för att vi ska kunna nå ut till så många som möjligt och arbeta med nya metoder för 

marknadsföringen av PvD.  

 

Ekonomi 

Eftersom vi är en ideell förening så visar budgeten för PVD 2017 att vi kommer gå plus minus 

noll. Vi kommer ha en rörlig budget som kommer revideras flera gånger innan projektets 



 

 

avslutande, och vårt mål är att tillsammans med vår ekonomiansvariga övervaka budgeten 

kontinuerligt  

 

Gabriel Ohlström Flygare, Emelie Wedin. Projektledare för personalvetarnas dag 2018. 

 

 

 

Proposition till Dynamicus föreningsstämma 20 november 

2017 
Proposition 2017:2 Föreningens fond 
Dynamicus har i dagsläget en räntefond till ett värde av 216.588,59 kr. Syftet med denna från 

början var att placera tidigare överskott i ett stabil sparande med låg risk, som buffert för 

oväntade kostnader i framtiden. Styrelsen anser att bufferten i dag är så pass stor, att en del 

bör säljas av och återinvesteras i föreningen. Vi anser att en lagom buffert för föreningen är 

100.000 kr. Därigenom vill styrelsen föreslå, med tanke på Dynamicus tidigare åtstramade 

budget, att föreningen ska sälja av 10.000 kr per år över en tioårsperiod. 

 

Styrelsens vision med denna fondplan är att pengarna ska ge utrymme för kreativitet och 

nyskapande utöver föreningens löpande verksamhet. Dynamicus ska sträva efter 

varumärkesstärkande idéer och aktiviteter som främjar medlemmarnas intresse. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att sälja av en del av fonden till ett 

värde av 10 000 kr år 2018 i syfte att återinvestera i föreningens verksamhet 

 

 
  


