
 

 

 

Styrelsemöte 22/10 2018 klockan 16.15 Eng 3-0014 
 

Närvarande: Malin Källström, Sofie Thor Gustafsson, Tom Hård af Segerstad, Viktoria Ullman, 

Fanny Schildt, Julia Florén, Oskar Knaust, Marcus Källgren. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.19. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Punkten ”Ansökan” läggs till under § 11 Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Viktoria Ullman till justeringsperson samt till fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från utskott samt valberedning 

Sekreterare: har varit på styrelsehäng, ordnat lokaler till valberedningens intervjuer och 

börjat fila på nyhetsbrevet för oktober.  

 

Näringslivssamordnare: har haft kick-off med utskottet och är nu färdig med samtliga 

intervjuer inför juristernas- och ekonomernas kontaktdagar.  

 

Marknadsföringssamordnare: har genomfört en marknadsföringsundersökning angående 

Dynamicuströjorna, köpt in utrustning till podcasten samt påbörjat det nya konceptet ”vad 

händer i veckan?” i sociala medier.  

 

Idrottssamordnare: Dynamicusloppet har gått av stapeln och har haft kick-off i utskottet.  

 

Ekonomiansvarig: har haft det lugnt och ska börja med budgeten inför 2019.  

 

Evenemangssamordnare: har tagit emot general-ansökningar och haft intervjuer med 

samtliga sökanden.  

 

Vice ordförande: har gått ut med event om företagsnätverket som blir av den 29/11.  

 

PVD: har preliminärbokat nation till gasquen och haft möte med projekgrupperna. Även 

skickat in bidragsansökningar och planerat in höstens kick-off. 

 

§ 5 Folkuniversitetet 

Ordförande har haft kontakt med Folkuniversitetet och utbildningen i studiecirklar kommer att 

förläggas online istället. Styrelsen är enade om att utbildningen är lämpligast att genomföra 

enskilt. 

 

 



 

 

  

§ 6 Halvårsrapport och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Innan föreningsstämman ska styrelsen inkomma med en halvårsrapport, dock senast 7/11. En 

verksamhetsplan ska även sammanfattas inför kommande verksamhetsår. Det konstateras 

också att budgeten behöver godkännas under nästa styrelsemöte och att handlingarna inför 

stämman ska skickas ut senast 14/11. 

 

Marcus anländer till mötet klockan 16.33. 

 

§ 7 Bordlagd fråga: fotograf 

Frågan om att anlita en fotograf på föreningens event återupptas från föregående möte. 

Styrelsen är enade om att det är en bra idé att låta en student fotografera, dock poängteras 

vikten av att en och samma fotograf bör användas under en termin för att skapa enhetlighet 

samt att tydliga riktlinjer kring arvodet behöver tas fram. Inget belopp kring arvode bestäms, 

utan marknadsföringssamordnaren får i uppdrag att ta fram förslag på kompensation samt ska 

gå ut med information i sociala medier kring intresseanmälan för att bli fotograf. Frågan 

bordläggs till nästa möte.  

 

§ 8 Anmälan på hemsidan 

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.  

 

§ 9 Meddela event till marknadsföringssamordnaren 

Samordnaren efterfrågar en sammanställd lista kring vilka event som sker under terminen för 

att utskottet ska kunna planera marknadsföringen. Sekreterare upplyser om dokumentet i 

styrelsegruppen. Ett förslag om att marknadsföringsutskottet borde ta över marknadsföringen 

från övriga samordnare nämns och samtliga samordnare får i uppgift att fundera kring denna 

omfördelning av ansvar. 

 

§ 10 Utvärdering insparken 

Marknadsföringssamordnare föreslår att en utvärdering för höstens inspark bör genomföras 

och insparksansvariges roll diskuteras. Förslagsvis att evenemangssamordnaren lyfter frågan 

med insparksansvarig, varav idrottssamordnare tar på sig att upplysa evenemangssamordnaren 

i frågan.  

 

§ 11 Övriga frågor 

”Ansökan”: ekonomiansvarig ansöker om att få utöka sin tidigare ansökan om 900 kr, till 

1 100 kr avseende fraktkostnad av hyllorna som ska införskaffas till styrelsens förråd.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna att 200 kr, utöver det som godkänts på tidigare styrelsemöte, 

får disponeras från budgeten ”utveckling av föreningen”.  

 

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga. 

 

 

 



 

 

 

 § 13 Återkoppling på mötet  

Effektivt möte med bra diskussioner, gott fika och mysigt med så få närvarande i och med 

halva styrelsens vistelses i Marocko på föreningens första surfresa.  

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.17.  

 

 

 

_________________________ _________________________ 

”Ordförande” Oskar Knaust  Sekreterare Malin Källström  

 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Viktoria Ullman 

 


