
   

 

 

Styrelsemöte 30/9 - 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 

Närvarande: Klara Yngvesson, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Sandra Forsberg, Nike 
Norberg-Vanhove, Sophia Gyllenhammar, Fanny Berggren Aspegren Lukas Nyberg, Ebba 
Pers, Lisa Hägglund, Ella Christoffersson, Rebecka Hellberg och Cecilia Staflin.  

§ 1 Mötets öppnande  
Mötesordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.21.  

§ 2 Godkännande av dagordning		
Punkten ”godkännande av kvitto – inspark VT19” och ”Intresse SthlmUP personalvetardag” 
läggs till under § 9 övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Adjungering  
Styrelsen beslutar att Ella Christoffersson, Cecilia Staflin och Rebecka Hellberg kan 
adjungeras med närvarorätt till mötet.  

§ 4 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  
Styrelsen beslutar att välja Sophia Gyllenhammar till justeringsperson samt fikaansvarig.  

§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedningen Ordförande: Ej närvarande vid mötet.  

Vice ordförande: Haft uppstartsmöte med nästan alla samarbetspartners, möte med UppStuk 
som är intresserade av samarbete. Börjat på avtalsutkast för 2020, samt intern representation 
på Avslutningsgasquen.  

Sekreterare: Skickat ut nyhetsbrev, bokat mycket lokaler, börjat registrera nya medlemmar i 
medlemsregistret.  

Ekonomiansvarig: Sammanställt budget-dokumentet, kollat på föreningens budget för 2020. 
Har även kollat på PVDs budget.  

Webmaster: Ändrat i kalendern med utskottsmöten samt ändrat lite bilder och loggor på 
hemsidan. Informerar om en Facebooksida för Dynamicusloppet som har upptäckts och kan 
användas om vi vill.  

Evenemangssamordnare: Ej närvarande vid mötet.  

Utbildningssamordnare: Haft en del möten, sitter även med avtal till Cubics. Planerar inför 
första utskottsmötet som äger rum i veckan.  



   

 

Idrottssamordnare: Igång med anmälan till Dynamicusloppet och gasquen på kvällen. Har 
haft utskottsmöte och nya idéer kring en vandring.  

Marknadsföringssamordnare: Mest löpande arbete, marknadsfört utskotten och bestämt 
datum inför fotografering av styrelsen.  

Näringslivssamordnare: Haft utskottsmöte, planerat inför rekryteringen till juristernas och 
ekonomernas kontaktdagar. Studiebesök hos Ants är på gång och ska snart publiceras.  

Valberedning: Haft infomöte och intervjuer kring PVD, samt valt ut huvudkandidater.  

§ 6 Fyllnadsval av projektledare för PVD tillika styrelseledamöter  
Valberedningen presenterar sina huvudkandidater till posterna som projektledare för PVD.  

Styrelsen beslutar att i klump, genom fyllnadsval välja Ella Christoffersson, Rebecka Hellberg 
och Cecilia Staflin till projektledare för PVD tillika styrelseledamöter.  

§ 7 Nya potentiella samarbetspartners  
Ella Christoffersson och Rebecka Hellberg lämnar mötet kl 17.02.  

UppStuk har visat intresse för att bli samarbetspartner med Dynamicus. Vice ordförande 
informerar kring samarbetet.  

§ 8 Valberedningens punkt  
Valberedningen ska inom kort börja marknadsföra styrelseposterna som byts ut vid 
föreningsstämman. De efterfrågar kort information från de avgående ledamöterna kring vad 
respektive poster innebär. Styrelsen ska även skicka nomineringar till posterna.  

Styrelsen behöver sätta ett datum för föreningsstämman, föreslår vecka 47 eller 48 och tar 
vidare med ordförande som ej är närvarande vid dagens möte.  

§ 9 Övriga frågor 
Godkännande av kvitto – inspark VT19: Ekonomiansvarig har fått in kvitton från 
insparken VT19 som behöver bokföras i efterhand, styrelsen diskuterar hur dessa typer av 
händelser ska hanteras.  

Intresse SthlmUPs personalvetardag: SthlmUps personalvetardag äger rum 18 oktober, 
ordförande och vice ordförande kommer att gå och kollar intresset från övriga ledamöter för 
att anmäla de som vill gå.  

§ 10 Sekreterarens punkt  
Inget att tillägga. 

§ 11 Återkoppling på mötet  
Kul och skönt att PVD har blivit invalda!  



   

 

§ 12 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.51.  

 
 
_________________________    _________________________ 	
Mötesordförande Klara Yngvesson    Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Sophia Gyllenhammar 
 
 


