
Möte 27/11-2017 Lokal Eng 2-022 

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, Malin Källström, Viktoria Ullman, Frida Edman, Tom Hård 
Af Segerstad. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.25 

 

§ 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 Zandra Karlström Staf  till justeringsperson samt till fikaansvarig 

 

§ 4 Rapport från utskott samt valberedning 

Ordförande: Har haft kontakt med programmets studiebevakare angående problem med T4s 
tentamenslokaler. Besökte tillsammans med vice ordförande på P-riks årsmöte och utbytte idéer 
och erfarenheter med andra föreningar. Har satt ihop ett gemensamt överlämningsdokument för 
föreningen. Ordförande har även varit på ett GRUMN-möte.  

 

Vice ordförande: Har förhandlat om nya avtal med samarbetspartners. Besökte P-riks årsmöte 
tillsammans med ordförande. Har bokat in en instagram-takeover med Academic Work samt har 
haft möte med den general som är ansvarig för samarbetspartners under insparken- 

 

Ekonomiansvarig: Har arbetat med överlämningen till nästa ekonomiansvarige samt fortsatt 
med det löpande arbetet. 

 

Idrottsutskottet: Har publicerat sista eventet för terminen och arbetat med överlämningen för 
nästa idrottsutskottssamordnare.  

 

Webmaster: Har besökt P-riks årsmöte samt arbetat med sin överlämning för nästa webmaster.  



 

Marknadsföringsutskottet: Har haft utskottsmöte. Youtubegruppen har gjort en film till 
föreningsstämman samt arbetat med en nationsguide. Arbetet med sångboken har fortsatt.  

 

PVD: Har haft utskottsmöte angående tidsplanen där ordförande deltog. Håller på med 
försäljning av ett monterpaket. Projektledarna har båda besökt Gävles PA-programs HR-dag.  

 

Evenemangsutskottet: Utskottet har anordnat sexan efter föreningsstämman. Arbetet med 
planeringen inför Vemdalen samt jul-galan har fortsatt. 

 

Näringslivsutskottet: Har kört rekrytering inför ekonomernas kontaktdagar och hållit i sextio 
intervjuer. Har planerat en föreläsning med Head Agent och en nätverksträff med SSR.  

 

Sekreterare: Har bokat lokaler åt utskott samt renskrivit protokollet från föreningsstämman.  

 

§ 5 Välkomstmottagning i universitetshuset  

Ordförande informerar om välkomstmottagning den 12/1. Det beslutas att ordförande samt 
idrottssamordnaren ska stå på välkomstmottagningen och marknadsföra föreningen. 

 

§ 6 Studiecirklar 

Ordförande informerar om att det är dags för utskottsamordnarna att skicka in sina rapporterade 
timmar. 

 

§ 7 Sångböcker 

Projektgruppen för sångböckerna har fått en offert för sångböckerna, 500 st böcker skulle kosta 
26 000 kronor exklusive moms. Marknadsföringssamordnare informerar om att det saknas 
rutiner för hur sångböcker ska beställas och styrelsen diskuterar hur en sådan överlämning skulle 
kunna utformas.  

 

§ 8 Överlämningsdokument 

Ordförande går igenom de gemensamma överlämningsdokument som skapats och styrelsen 
diskuterar vilka delar som är relevanta att behålla och om något borde ändras. En skriftlig 



överlämning ska ges i digital form, vid önskan även i pappersform, och innehålla generell men 
nödvändig information för nya styrelsemedlemmar att ta del av.  

 

§ 9 Rabatt, generaler 

Styrelsen diskuterar om insparkspaketet ska vara subventionerat för de som är generaler och 
kaptener. Belopp, när pengar skulle betalas ut och om pengar ska betalas ut är frågor som 
diskuteras.  

Styrelsen beslutar att generalerna ska ha rätt att i sin budget budgetera för att ge max 100 kronor 
rabatt per person (det vill säga totalt 1200 kronor) till generaler och kaptener på insparkspaketet.  

 

§ 10 Dynamicuskvällen 2.0 

Marknadsföringssamordnare och vice ordförande har diskuterat fram ett koncept för 
Dynamicuskvällen 2.0. Konceptet är “Fångarna på fortet” och kvällen kommer bestå av olika 
tävlingar i olika “celler”.  Upplägg diskuteras av styrelsen. 

 

Marknadsföringssamordaren och vice ordförande ska arbeta vidare med upplägg och koncept.  

 

§ 11 Övriga frågor 

- Gemensam mapp 

Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

- Terminsstart för styrelsen 

Ordförande kommer maila ut en fråga om när alla är tillbaka i Uppsala.  

 

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inga kommentarer.  

 

§ 13 Återkoppling på mötet 

Bra möte men med några upprepade diskussioner. Kul att de nya styrelsemedlemmarna var med 
och bidrog med nya idéer och synpunkter.  

 



§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19.08 

 

 

_____________________ ___________________ 

Ordförande Rebecca Revin Sekreterare Cecilia Ek 

 

 

_____________________ 

Justeringsperson Zandra Karlström Staf 

 


