
 

 

 

Styrelsemöte 8/10 2018 klockan 16.30 Eng 3-0014 
 

Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Malin Källström, Ella Eriksson, Tom Hård af 

Segerstad, Frida Edman, Fanny Schildt, Julia Florén, Oskar Knaust, Marcus Källgren, Elisa 

Palmborg, Cecilia Nielsen.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.59.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Punkten ”P-riks utvecklingsdagar”, ”Nästa styrelsemöte”, ”Samrådsmöte”, ”Fotograf” och 

”Datum” läggs till under §11 Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 

§ 3 Adjungering   

Styrelsen beslutar att valberedningen, vilka består av Elisa Palmborg och Cecilia Nielsen, kan 

adjungeras med närvarorätt till mötet. 

 

§ 4 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Marcus Källgren till justeringsperson samt till fikaansvarig. 

 

§ 5 Rapport från utskott samt valberedning  

Valberedning: håller på att marknadsföra posterna som ska tillsättas på föreningsstämman, 

planerat ett styrelsehäng som blir av på nation den 15/10 och påminner styrelsen om att 

inkomma med sina nomineringar senast den 10/10.  

 

Ordförande: har försökt få tag på Folkuniversitetet utan resultat och skrivit färdigt kallelsen 

till föreningsstämman. Även börjat med budgeten inför nästa verksamhetsår tillsammans med 

ekonomiansvarig.  

 

Vice ordförande: har haft möten med våra samarbetspartners, lagt upp annonser samt haft 

möte med PVD. Även fortsatt med företagsnätverket.  

 

Sekreterare: har gjort om layouten och skickat ut terminens första nyhetsbrev. Även 

renskrivit protokoll, bokat lokaler och varit på styrelsens kick-off. Slutligen svarat vice 

ordförande på fråga som inkommit från SthlmUp om rutin för att avregistrera medlemmar.  

 

Webmaster: har uppdaterat fliken ”Dynamicusloppet” och publicerat vimmelbilderna från 

avslutningsgasquen på hemsidan. Även fått ordning på hemsidans kalender.  

 

Näringslivssamordnare: har haft utskottsmöte och fått tillskott av 5 nya medlemmar. Haft en 

föreläsning med Academic Work, planerat intervjuer inför juristernas- och ekonomernas 

kontaktdagar och bokat in en föreläsning med Sound Industries.  



 

 

 

Engagemangssamordnare: har haft utskottsmöte och ska bestämma evenemang för hösten.  

 

Marknadsföringssamordnare: har haft första utskottsmötet och en grupp för att  

starta igång Dynamicus podcast har blivit utsedd, roligt! Utrustning ska nu införskaffas och 

ett namn för podcasten ska bestämmas.   

 

PVD: har satt projektgrupperna och ansvarsområden projektledarna emellan. Första mötet 

äger rum imorgon med projektgrupperna. Har också meddelat Annica Eriksson om datumet 

för PVD (5/4), köpt förlängning av PVD-patentetet och haft möte med vice ordförande.    

 

Utbildningssamordnare: har haft första utskottsmötet.  

 

§ 6 Återkoppling från Styrelseutbildningen med SSR 

Styrelsen konkretiserar de spelregler som togs fram under styrelseutbildningen med SSR och 

tanken bakom dessa riktlinjer förtydligas. Även förslag om att ta bort ”rundan” diskuteras och 

styrelsen bestämmer att denna får tidsbegränsas till 2 minuter/person framöver.   

 

Tom lämnar mötet klockan 17.30.  

 

§ 7 Bordlagd fråga: Alumnicus 

Styrelsen diskuteras Alumnicus presentation som dem hade innan styrelsemötet. För att ta 

samarbetet vidare föreslås att förväntningar föreningarna emellan behöver konkretiseras och 

samtliga får i uppdrag att kontakta ordförande om idéer på samarbeten. 

 

Styrelsen beslutar att välja Josefine Berggren till representant i Alumnicus styrelse under 

höstterminen 2018.  

 

§ 8 Utveckling av föreningen 

Styrelseledamöterna har skickat in förslag på vad de 35 000 kr avsedda för framtida 

investeringar kan investeras i. Förslagen diskuteras och vissa av förslagen röstas igenom. 

 

Styrelsen beslutar att ett godkänna förslaget om att införskaffa ett kylskåp till styrelserummet 

av lämplig storlek (max 90 liter) till en kostnad av max 1000 kr. Begagnade alternativ tar 

utbildningssamordnare på sig att kolla upp.  

 

Styrelsen beslutar att ett godkänna förslaget om att införskaffa 3-sektionshyllan HEJNE från 

IKEA till ett belopp av 900 kr. Hyllan installeras i förrådet under styrelsens städdag.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att förnya Dynamicus PVD-patent retroaktivt till 

ett belopp av 2 150 kr.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att införskaffa en 12-månaders prenumeration på 

Photoshop till ett belopp av 1 550 kr. Programmet är avsett för marknadsföringsutskottet.  

 



 

 

 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att införskaffa den extern hårddisken ”Seagate 

Expansion Portable 2TB” till ett belopp av 1 000 kr för att lagra bilder och liknande.  

 

§ 9 Städdag 

Evenemangssamordnare föreslår en städdag för att fixa i ordning både på kontoret och i 

förrådet. Ordförande återkommer med omröstning för att spika ett datum. 

 

§ 10 Ansökan om ofördelade medel till företagsnätverket 

Vice ordförande ansöker om 6 000 kr från ofördelade medel för att finansiera 

företagsnätverkets första kick-off. Kostnaden täcker lokal- och personalkostnad samt en 

fördrink för 100 besökare. Datumet är preliminärt satt till 15/11 men kan komma att ändras.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna vice ordförandes ansökan om 6 000 kr från ofördelade medel 

för att finansiera företagsnätverkets kick-off. 

 

§ 11 Övriga frågor 

”P-riks utvecklingsdagar”: i helgen ska ordförande och vice ordförande åka på P-riks 

utvecklingsdagar. Temat är marknadsföring och svårigheter inom marknadsföring diskuteras i 

styrelsen. Svårigheterna som nämns tar ordförande och vice ordförande vidare till träffen.  

 

”Nästa styrelsemöte”: ordförande och vice ordförande informerar om att de ej kan närvara 

på styrelsemötet den 23/10 och Oskar Knaust tar på sig att agera ordförande under detta möte. 

 

”Samrådsmöte”: ordförande och utbildningssamordnare ska ha möte med alla 

programansvariga i veckan. Ber om råd från styrelsen med punkter att presentera under mötet.  

 

”Fotograf”: marknadsföringssamordnare informerar om att det finns en frivillig på 

programmet som kan tänka sig att agera fotograf på olika event. Frågan om kompensation 

samt vikten av att ha en och samma fotograf diskuteras. Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

”Datum”: webmaster efterfrågar datum att lägga in i kalendern på hemsidan.  

 

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga. 

 

§ 13 Återkoppling på mötet 

Något oeffektivt möte i och med att så många punkter lades till under § 11 Övriga frågor, 

annars skönt att komma till beslut med de långsiktiga investeringarna och roligt att 

valberedningen kunde närvara! 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.46.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

_______________________            ___________________________ 

Ordförande Josefine Berggren         Sekreterare Malin Källström  

 

 

_________________________   

Justeringsperson Marcus Källgren 

 


