
   

 

 
 

Styrelsemöte 14/10 - 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 
Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Ella Ekberg, 
Sandra Forsberg, Nike Norberg-Vanhove, Sophia Gyllenhammar, Fanny Berggren Aspegren, 
Lukas Nyberg, Ella Christoffersson, Rebecka Hellberg och Cecilia Staflin.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 	
Punkten ”Hållbarhetspolicy” läggs till under § 10 övriga frågor.  
 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.	
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Styrelsen beslutar att välja Nike Norberg Vanhove till justeringsperson samt fikaansvarig. 
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 
Ordförande: Medverkat på programrådsmöte och P-riks utvecklingsdagar. Meddlear även att 
styrelsen fått inbjudan till Pils (Personalvetarna i Lund) bal i december.  
 
Vice ordförande: Påbörjat avtalsutkast, vart på P-riks utvecklingshelg. 
 
Sekreterare: Mycket administrativt arbete med registreringen av alla reccar, samt övrigt 
löpande arbete.   
 
Ekonomiansvarig: Löpande arbete.  
 
Webmaster: Jobbat med en FAQ till hemsidan, samt övrigt löpande arbete.  
 
Evenemangssamordnare: Löpande arbete, avslutat inspark. Haft avslutande möte med 
generaler som är nöjda.  
 
Utbildningssamordnare: Utbildning med Cubics klar och bokad 14 - 15 november. Kontakt 
med evenemangssamordnare kring utvärdering av insparken. Varit på programrådsmöte på 
institutionen.  
 
Idrottssamordnare: Mycket arbete med Dynamicusloppet.  
 
Marknadsföringssamordnare: Löpande arbete, fotografering med styrelsen.  
 
Näringslivssamordnare: Löpande arbete, påbörjat inför nätverksträff.  
 



   

 

PVD: Fått in ansökningar och påbörjat rekrytering av projektgrupp.  
 
§ 5 Val av representanter: Alumicus, GRUMN, SamSek, Studerandeskyddsombudsman 
Styrelsen behöver besluta om representanter till Alumnicus, GRUMN, SamSek och 
Studerandeskyddsombudsman, samt suppleanter till Alumnicus. 
 
Styrelsen beslutar att välja ordförande Rebecca Ingman till föreningens representant i 
Alumnicus, samt suppleant i SamSek.  
 
Styrelsen beslutar att välja vice ordförande Klara Yngvesson och näringslivssamordnare 
Fanny Berggren Aspegren till föreningens suppleanter i Alumnicus. 
 
Styrelsen beslutar att utbildningssamordnare Sophia Gyllenhammar till föreningens 
representant i SamSek, GRUMN samt till Studerandeskyddsombudsman.  
 
§ 6 Förslag: Styrelsekontrakt 
Diskussion har tidigare förts kring att införa ett styrelsekontrakt som ska skrivas under när en 
ledamot blir invald i styrelsen. Ordförande har skrivit ett utkast till ett kontrakt och ber om 
input från övriga ledamöter. Samtliga är överens om att ett styrelsekontrakt bör införas. 
 
§ 7 Föreningsstämman 
Ordförande informerar om viktiga datum inför föreningsstämman som ägs rum den 28/11 
kl.16.30. Information kring kallelse, budget och möteshandlingar. Samtliga ledamöter ska 
skriva och skicka in verksamhetsberättelse sam verksamhetsplan till ordförande senast 18/11. 
Det kommer även anordnas ett styrelsehäng med valberedningen den 30/10.   
 
§ 8 Dynamicus fotograf 
Styrelsen diskuterar hur föreningens fotograf-tjänst ska användas. Rollen har legat på is och 
inte använts under så många evenemang som önskas.  
 
§ 9 Ny kod till kontoret 
Koden till kontoret kommer bytas inom kort, ordförande meddelar koden muntligt till övriga i 
styrelsen.  
 
§ 10 Övriga frågor 
Hållbarhetspolicy: En hållbarhetspolicy har tidigare diskuterats, utbildningssamordnare 
kommer att påbörja arbetet med policyn och efterfrågar vad övriga i styrelsen vill ha med i 
policyn. Målet är även att nå ut till medlemmarna och få deras input!  
 
§ 11 Sekreterarens punkt  
Inget att tillägga.  
 
§ 12 Återkoppling på mötet 
Samtliga delar med sig av sina mål inför nästa möte. I övrigt ett tidspressat och effektivt möte 
med bra diskussioner!  
 



   

 

§ 12 Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.10 
 
 
 
_________________________    _________________________ 	
Ordförande Rebecca Ingman     Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Nike Norberg Vanhove 
 
 


