
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 7 november 2016: Lokal Eng/2-0025 
 
Närvarande: Paula Blidberg, Johanna Borin, Fanny Edfeldt, Sara Eklund, Frida Cederqvist, 
Viktor Hedman, Elisabeth Wäreby, Ludvig Book, Isa Jennehov. Johan Ström (tillkom 17:34, 
från och med punkt  §9).  
  
 § 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:21 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsemedlemmar vill lägga till diverse punkter på dagordningen, se övriga frågor. Efter 
ovanstående förändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att välja Isa Jennehov till justeringsperson. 
 

§ 4 Rapport från utskott + valberedningen 
 
Näringslivsutskottet: Utskottet anordnar just nu workshop med Academic Work samt ett 
event i helgen. Samordnare har varit i Stockholm för att diskutera samarbete med företag. 
Rekrytering för ekonomernas kontaktdagar samt studiebesök hos företaget King sker snart.  
 
Evenemangsutskottet: Utskottet har eventet Pubrunda i veckan. Planering inför sexan pågår. 
Engagemangsfesten håller också på att planeras inför. Julsittningens anmälan är uppe. 
Sponsring till Vemdalen går bra. Samordnare ska ha möte med examensgasqueansvariga.  
 
Idrottsutskottet: Fortsatt arbete i utskottet. Match med Sirius var ett event som hölls av 
utskottet. Event med skridskor är inför planering. Samordnare har haft utvecklingssamtal med 
ordförande, likt övriga i föreningen.  
 
Ekonomiansvarig: Ansvarig är klar med årsbudgeten. Slutarbetet med PVD(2016)’s budget 
har fått framskjutas men bör vara klart snart.  
 
PVD: Loggan för PVD är klar. Ett schema för dagen är preliminärbokat. Samordnare har haft 
möte med vice ordförande och arrangemang. Sponsringen har börjat komma igång. En 
kontraktmall väntas på. En kick-off är inplanerad. Bidragsansökningarna är också igång. Ett 
möte med Stocken är inbokat. Båda samordnare ska vara med på Forskardagen.  
 
Utbildningsutskottet: Samordnare har haft kontakt med PA-representant i Göteborg, inför 
möjligt kommande samarbete. Samordnare ska på skyddsombudsmöte nästa vecka samt möte 
med Samsek. Utskottet har operationaliserat delfrågor till utvärderingen av PA-programmet. 
Samordnare har haft kontakt angående programrevideringen där det beslutats av ansvarig 
Fakultet att godkänna revideringsplanen. Utskottet ska också ställa sig till att använda 
programmet R vid utvärderingen av PA.  
 
Vice ordförande: Vice har bokat in avtalsförhandlingar med samarbetspartners samt kikat på 
Dynamicusväskan. En intressekoll på Facebook kommer komma upp. Vice har också haft 
möte med PVD.  
 
 



 

 

 
Ordförande: Ordförande har haft utvecklingssamtal med samtliga i styrelsen. Ordförande har 
också mailat och blivit inbjuden till GRUM-möte samt haft kontakt med valberedningen 
angående huvudkandidater till Stämman.  
 
Marknadsföringsutskottet: Utskottet har fortsatt arbeta med People of PA samt Uppsalas 
guldkorn. Ett mål från Siriusmatchen fångades på Snapchat. Utskottet har också arbetat med 
filmen från Dynamicusloppet. Samordnare har också fixat med Dynamicusväskan plus t-shirts 
till Vemdalen. Instagram och eventheaders har samordnare också arbetat vidare med.  
 
§ 5 Budget 
Ekonomiansvarig informerade om budget inför nästa år. Budgeten är mer restriktiv än den 
varit tidigare. Styrelsen gick till beslut att godkänna budgeten som förslag till Stämman. 
Förslaget godkändes.  
 
§ 6 Pris för inspark 
Ordförande och Ekonomiansvarig informerade. Förslaget är att höja insparkspriset med 50 kr 
per deltagare för att enklare hålla sig inom budgeten. Kostnaden skulle då landa på 750 kr/ 
person. Förslag är att besluta om detta förslag i styrelsen. Styrelsen gick till beslut att 
godkänna förslaget. Förslaget godkändes.  
 
§ 7 Föreläsare PVD 
Utskottet för PVD vill ha en specifik föreläsare på PVD. Styrelsen diskuterade detta. 
Styrelsen godkände att låta PVD bjuda in denna föreläsare.  
 
§ 8 Vemdalen 
Förfrågan från Idrottsutskottet har uppkommit om att flytta över PA i Vemdalen från 
Evenemangsutskottet till Idrottsutskottet. Både för- och nackdelar om detta lyftes. En idé är 
att detta skulle göras på sikt i form av samarbete med Evenemangsutskottet. Styrelsen 
diskuterade frågan. Förslaget är att lämna över frågan till kommande samordnare för 
utskotten.  
 
§ 9 Föreningsstämman 
Ordförande informerade om motionsförslaget till Stämman. Styrelsen diskuterade detta. 
Arbetsuppgifter under Stämman diskuterades.  
 
§ 10 Övriga frågor 

- Förfrågan uppsatser Facebook: Förfrågan om marknadsföring av uppsatser kan 
läggas upp på Dynamicus facebookgrupp diskuterades. Förslaget är att godkänna 
uppläggning av uppsatser i gruppen, med kravet att en uppsats endast får läggas upp 
en gång samt att detta gäller till dess att Styrelsen upplever inläggen som för många 
(så att det upplevs som spam av Styrelsen). Förslaget godkändes.  
 

- Kontakta Marknadsföringssamordnare angående att lägga upp i Dynamicus 
facebookgrupp: Styrelsen diskuterade förslaget att kontakta 
Marknadsföringssamordnare så fort något ska läggas upp på Dynamicus facebooksida. 
Förslaget godkändes.  

 
 

§ 11 Sekreterarens punkt 
Sekreteraren hade inget att tillägga.  



 

 

  
§ 12 Fika till nästa möte 
Fika till nästa möte ordnas av Johan Ström.  
Sekreterare till nästa möte är Sara Eklund.   
 
§ 13 Återkoppling på mötet 
Trots ett långt möte var det givande diskussioner. Det som var tvunget att diskuteras var svåra 
frågor som gjorde att det drog ut på tiden, detta är också något som är givande och intressant. 
Bra med talarlistan.  
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:02.  
 
 
 
__________________________________        _____________________________________ 
Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Sara Eklund 
 
__________________________________    
Justeringsperson Isa Jennehov  
  


