
Styrelsemöte 25/9-2017 16.15 

Närvarande: Rebecca Revin, Cecilia Ek, John Virdeborn, Gabriel Ohlström Flygare, Leontina 
Walldén, Zandra Karlström Staf, Fredrik Mattsson, Alice Andersson, Lovisa Boestad Schön, 
Emelie Wedin.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.15 

§ 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 Emelie Wedin till justeringsperson samt fikaansvarig för nästa möte. 

§ 4 Rapport från utskott samt valberedning 

Ordförande: Har börjat planering inför föreningsstämman. Har haft ett möte med 
marknadsföringssamordnare om att skapa en film om hur man skriver motioner. Ordförande har 
haft en ekonomiansvarig angående föreningens budget.  

Vice ordförande: Har haft kontakt med samarbetspartners om ett samarbete som inte kommer 
att fortlöpa under terminen. Har även haft ett möte med näringslivssamordnaren angående 
utformningen av nästa verksamhetsår. Vice ordförande har också haft ett möte med 
marknadsföringssamordnaren och webmaster om hur föreningen bäst kan utnyttja alla olika 
kanaler i sociala medier. 

PVD: Har ett infomöte imorgon för nyfikna medlemmar. Ska föra diskussioner med 
samarbetspartners om hur montervisningen ska ske.  Projektledarna har börjat lägga upp 
planeringen för hur projektgrupperna ska utformas.  

Webmaster: Har uppdaterat hemsidan med ny information. 

 

Marknadsföringsutskottet: Har haft terminens första möte. Alla projekt har kickats igång. 
Arbetet med en ny sångbok har kommit igång. Ska samarbeta med idrottsutskottet inför 
Dynamicusloppet. Har haft fortsatt kontakt företaget som ska tillverka föreningens tröjor. 

 

Evenemangsutskottet: Har haft terminens första möte och arbetet har påbörjats. Flera nya 
studenter har uttryckt intresse för utskottet.  

 



Idrottsutskottet: Hade uppstartsmöte i måndags där både gamla och nya medlemmar kom. 
Eventet för Dynamicusloppet har publicerats på Facebook och utskottet har sin korpenpremiär på 
onsdag.  

 

Näringslivsutskottet: Haft två möten hittills och utskottet har en bra spridning mellan 
terminerna bland medlemmarna. Fokus nu ligger på rekryteringsprojekten inför juristernas och 
ekonomernas kontaktdagar. Samordnaren har haft ett möte med vice ordförande angående 
utformningen av aktiviteter under terminer.  

 

Sekreterare: Har skött lokalbokning till olika projekt som utskotten ska hålla i samt sett över 
föreningens medlemsregister. 

 

Valberedning: Har lagt upp en plan för rekryteringen  inför  föreningsstämman. Planerar att 
anordna ett styrelsehäng där medlemmar kan ställa frågor om lediga poster. 

 

§ 5 Folkuniversitetet – studiecirklar 

Ordförande ger ytterligare information om studiecirklar via folkuniversitetet. Utskotten 
informerar om hur de rapporterar tider för sina möten. 

 

§ 6 LinkedIn  

Olika förslag på hur Dynamicus LinkedIn-profil ska användas och vem som ska ansvara för den 
läggs fram. 

Styrelsen beslutar att webmaster ska vara ansvarig för LinkedIn-profilen.  

 

§ 7 Medlemsregister 

Sekreteraren informerar om föreningens medlemsantal. Antalet aktiva medlemmar är 336 
stycken.  

 

§ 8 Samsek 

Ordförande har haft kontakt med ordförande för Samsek och diskuterade vad Dynamicus får ut 
av att vara med i föreningen. En fortsatt diskussion ska ske under nästa möte. 

 



§ 9 Höstens aktiviteter med samarbetspartner 

Planeringen för terminens event har påbörjats och flera lagts in kalendern. Alternativa sätt att 
samarbeta med föreningens samarbetspartners diskuteras och olika förslag tas upp. Vice 
ordförande går igenom några idéer som olika samarbetspartners har lagt fram. 

 

§ 10 Nästa verksamhetsår – samarbetspartners 

Det diskuteras vilka möjliga förändringar styrelsen kan se för nästa verksamhetsår. Vice 
ordförande går igenom alla föreningens samarbetspartners och vilka avtal som finns. Ett förslag 
är att en intressekoll ska göras inför framtida event så att samordnare och de ansvariga för 
projekten ska kunna veta vilken nivå de ska lägga sig på.  

 

§ 11 Kick-off 

Plats för kick-off diskuteras, det beslutas att webmaster ska boka bord på någon av Uppsalas 
nationer.  

 

§ 12 Övriga frågor 

● Budget för PVD 

Budgeten för PVD har lagts fram av projektledarna och förslag om att godkänna budgeten läggs 
fram. 

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för PVD 2018. 

● Utbildningsutskottet 

Emelie Lindbom har avsagt sig posten som utbildningssamordnare. Valberedningen har påbörjat 
jobbet med att hitta en ny samordnare.  

 

§ 13 Sekreterarens punkt 

Inga kommentarer.  

 

§ 14 Återkoppling på mötet 

Bra diskussioner har förts och det börjar tydliggöras vilka förväntningar som ligger på de olika 
posterna. Tydliga genomgångar har hållits och många uttrycker att det känns som om många 
situationer har klarnat.  

 



 

§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.07 

 

______________________ _____________________ 

Ordförande Rebecca Revin Sekreterare Cecilia Ek 

 

__________________________ 

Justeringsperson Emelie Wedin 

 


