
  

                                                                  

  

 

   

Styrelsemöte klockan 15.15 den 27 februari 2017 Lokal Eng 3-0014  

Närvarande: Paula Blidberg, Frida Cederqvist, Cecilia Ek, Isa Jennehov, Johanna Borin, John 

Virdeborn, Leontina Walldén, Zandra Staf, Sara Eklund, Fredrik Mattsson, Johan Strömer, Frida 

Prestjan.  

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 15.15  

§ 2Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen utan några ändringar. 

 § 3 Val av justeringsperson  

Styrelsen beslutar att välja Sara Eklund till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från utskott  

Näringslivsutskottet: Arbetet har kommit igång och en kick off ska hållas nästa vecka. Utskottet har 

börjat ta beslut kring projekt och event som ska genomföras under terminen. En föreläsning har bokats 

in och information om eventet ska gå ut imorgon via Facebook. 

Evenemangsutskottet: Utskottet har haft terminens första möte och börjat ta beslut kring vilka event 

som ska genomföras. Förslag är en pubrunda, PA-bio, PA på spåret, en sexa och en engagemangsfest. 

Samordnaren har påbörjat arbetet med att hitta nya generaler till nästa termins inspark. 

Idrottsutskottet: Utskottet har bokat in två aktiviteter för terminen under förra mötet. En skridskodag, 

där möjlighet till att spela bandy finns, samt ett yogapass som ska hållas på Campus 1477 vid Science 

Park.  

Ekonomiansvarig: Har fått in föreningens deklaration och ska påbörja arbetet med den så fort 

årsredovisningen är färdig. Samordnaren har haft kontakt med en revisor angående ett fortsatt 

samarbete.  

Webmaster: Har haft möte med ordförande om föreningens mailfunktioner och hur de kan 

effektiviseras. Webmastern har också undersökt hur mobilvarianten av PVDs hemsida skulle kunna 

utvecklas.  

Utbildningsutskottet: Har under senaste mötet delat upp utskottet i två olika projekt, där den ena 

gruppen fortsätter arbetet av utvärderingen och den andra ska påbörja arbetet av en handbok om hur 

man överlever som student i Uppsala. Samordnaren har deltagit i GRUMN-möte där bland annat nya 

tentamensformer och revidering av kursplanen togs upp. En av utskottets medlemmar har deltagit i ett 

arbetsmiljöutskottsmöte med Blåsenhus. 

 PVD: Nu är eventet för dagen upplagt på Facebook. Det har funnits fortsatt kontakt med 

samarbetspartners och sponsorer samt mycket kontakt med projektgrupperna. Beställningar på 

tygkassar och medarbetartröjor är gjorda. Projektledarna har haft fortsatt kontakt med Blåsenhus om 

lokalbokningar.  

Marknadsföringsutskottet: Utskottet har gjort en film inför generalansökan till evenemangsutskottet 

samt en vett och etikett-film inför avslutningsgasquen. Samordnaren har haft hand om försäljningen av 

väskor.  

Vice ordförande: Har mailat, fixat med annonser samt fortsatt arbetet med att stämma av med 

samordnare att arbetet med aktiviteter och samarbetspartners har flutit på. 



  

                                                                  

  

 

   

Ordförande: Har svarat på mail samt haft ett möte med medlemmarna i valberedningen om deras 

arbete och vad som förväntas av styrelsen i samband med rekryteringen av nya medlemmar.  

§ 5 Insparken 

 Ordförande har haft kontakt med nationer som besökts under insparken om hur eventen fungerat och 

vad som kan förbättras. Förslag om att skapa överlämningsdokument för framtida generaler läggs 

fram. Diskussioner förs kring vilka beteenden som är önskvärda under event som hålls under 

insparken, och främst då under event som tar plats på nationer.  

§ 6 Föreningsmingel med Samsek  

Fyra av styrelsens medlemmar ska delta i föreningsminglet den 2/3.  

§ 7 Dynamicusväskan i höst 

Det föreslås att Dynamicusväskan ska ingå i insparkens paketpris för recentiorerna nästa termin. 

Styrelsen beslutar att Dynamicusväskan ska ingå för de recentiorer som köper insparkspaketet nästa 

termin och sedan fram tills det att väskorna tar slut.  

§ 8 Övriga frågor  

Evenemangssamordnaren lyfter frågan kring hur nästa termins generalansökaningar ska gå till. 

Styrelsen diskuterar hur vi kan locka fler människor att söka posterna och vad vi som styrelse bör lyfta 

fram som viktig information.  

§ 9 Fika till nästa möte 

 Sara Eklund är ansvarig för fika till nästa styrelsemöte.  

§ 10 Återkoppling på mötet  

Mycket viktig information har lyfts fram under detta möte. Diskussionerna har varit givande och 

nyttiga. En del diskussioner blev lite långrandiga och vi kan bli mer effektiva i vissa frågor tycker 

några men majoriteten är nöjda med mötet. Alla har varit bra på att ge feedback och respons till 

varandra. 

 § 11 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.00 

 _________________________         _________________________  

Ordförande Paula Blidberg                 Sekreterare Cecilia Ek 

 ______________________________  

Justeringsperson Sara Eklund 


