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Ordförande, VT18 

 

Styrelsen har under våren haft möten varannan måndag. Utöver dessa har jag haft enskilda 

möten med styrelsemedlemmarna för att ge stöd, diskutera vårt arbetssätt och hålla mig 

uppdaterad kring deras arbete. Utöver detta har jag fortsatt utföra utbildningssamordnarens 

löpande arbetsuppgifter då vi saknat en samordnare även denna termin. Jag har representerat 

Dynamicus på samhällsvetenskapliga sektionen, SAMSEK:s sektionsråds möten varannan 

onsdag, haft möte med grund- och masterutbildnings nämnden och närvarat vid PA-

programmets Samrådsmöte. Styrelsen har sett över den policy som finns angående insparken 

och sett ett behov av att revidera den. Den nya insparkspolicyn kommer tas i bruk från HT18. 

 

Representation  

Styrelsen har under våren representerat föreningen i ett flertal olika sammanhang. Vi har 

bland annat deltagit på event så som insparken, resan till Vemdalen och PVD samt Uppsala 

universitets välkomstdag i januari. Delar av styrelsen har även representerat föreningen under 

Lunds Universitets arbetsmarknadsdag samt under P-riks Riksmöte och ordförandeträff. 

 

Samarbeten  

Vi har ett fortsatt samarbete med SAMSEK, P-riks och Folkuniversitetet. Dessa samarbeten 

genererar oss intäkter i form av bidrag kopplade till vår verksamhet. I Folkuniversitetets fall 

vår generella verksamhet och i P-riks och Samhällsvetenskapliga sektionen fall i form av 

specifik verksamhet.   

 

Rebecca Revin, Ordförande 

___________________________________________________________________________ 

 

Vice Ordförande, VT18 

 

Sponsring och samarbeten 

Höstens avtalsförhandling resulterade i en total höjning av våra avtalsintäkter. I denna ökning 

ingår årets två nya samarbetspartners; Made for Sales och Assessio. Höstens mål om att 

optimera sambetsavtalen och ge mer utrymme för kreativitet har till stor del uppfyllts genom 

antingen omformulering av avtalen, alternativt genom att vissa avtalspunkter helt och hållet 

tagits bort. I januari slutfördes det sista med 2018 års samarbetsavtal och efter en dialog med 

Head Agent beslutade vi gemensamt att för nu avsluta samarbetet. I mars hölls sedan 

avstämning med samtliga samarbetspartners för att utvärdera tidigare samarbete samt gå 

igenom vilka förväntningar som finns. Utöver detta har ett sammanfattande dokument om alla 

föreningens samarbetspartners för 2018 tagits fram i syfte att ge alla i styrelsen en tydlig 

överblick över våra partners och vad respektive partner betalar för.  

 

Övriga genomföranden  

Övriga genomföranden denna termin är delvis en ny flik på hemsidan för våra 

samarbetspartners som utformats tillsammans med Webmaster Ella. Utöver det har ett nytt 

koncept introducerats för våra samarbetspartners där de ges möjlighet att ta över föreningens 



Instagramstory för en dag i syfte att nå ut till medlemmarna på ett mer lättillgängligt och 

avslappnat sätt. De samarbetspartners som hittills provat på är Academic Work, Made for 

Sales och Ants. Under våren har det även gjorts ett försök att dra igång ett företagsnätverk för 

föreningen, i samband med detta har möten med diverse intressanta företag anordnats för att 

presentera konceptet och undersöka hur intresset ser ut. Responsen har varit generellt positiv 

och ambitionen är att dra igång projektet så snart som möjligt.  

 

Styrelsearbete  

Styrelsearbetet har till stor del gått ut på att föra dialog kring föreningens utveckling och 

löpande verksamhet tillsamman med ordförande och resterande styrelse. Bland annat har en 

revidering av föreningens insparkspolicy gjorts. Den interna representationen har inneburit 

deltagande under en del av insparken, PVD samt en del av föreningens övriga event. Extern 

representation har delvis skett i mars genom deltagande på Pila dagen i Lund, på 

Psykologidagen samt via deltagande på P-riks Ordförandeträff i Stockholm under april. 

Överlämning till min efterträdare kommer att påbörjas nu under maj.  

 

Alice Andersson, Vice ordförande 

___________________________________________________________________________ 

 

Sekreterare, VT18 

 

Protokoll 

Som sekreterare är min främsta uppgift att föra protokoll under varje styrelsemöte för att 

frånvarande styrelsemedlemmar och övriga medlemmar i Dynamicus ska kunna hålla sig 

uppdaterade om vad som behandlas under mötena. Protokollen innehåller en kortfattad men 

informationsrik beskrivning om vad som sägs och beslutas under mötena. Under VT18 har 

styrelsen haft möten varannan vecka och under samtliga möten har det förts protokoll. Dessa 

har justerats av ytterligare en styrelsemedlem samt av ordförande för att sedan publiceras på 

hemsidan. 

Medlemsregister 

Som sekreterare har man även ansvar över medlemsregistret och se till att det är uppdaterat. 

Efter insparken uppdaterades medlemsregistret med de nya medlemmar som tillkommit. För 

att alla ska kunna räknas som aktiva medlemmar i registret så måste medlemmarna 

omregistreras, därför skickades det ut en länk där alla medlemmar kunde bekräfta sitt 

medlemskap. Vidare pågår arbetet att ta fram en ny rutin för ett mer systematiskt arbetssätt 

vid avregistrering av medlemmar.   

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet har skickats ut samtliga månader under denna termin och fick i februari en ny 

layout. Tanken är att se över nyhetsbrevet inför hösten och se om det kan lanseras på något 

nytt sätt. Nyhetsbreven har kunnat nås via en länk som mailats ut till samtliga aktiva 

medlemmar. Nytt för denna termin är att nyhetsbreven även publiceras på hemsidan samt 

skickas ut till våra samarbetsparters.  



Malin Källström, Sekreterare 

___________________________________________________________________________ 

 

Webmaster VT18 

 

Som webmaster har jag försökt leva upp till att hålla hemsidan fräsch och levande genom att 

bland annat uppdatera typsnitt och layout. Hemsidan har uppdaterats med nya flikar. Bland 

annat en ”vimmelbildsflik” i vilken bilder från gasquer och sittningar publiceras och en 

”insparks-flik” med syfte att informera om insparkens event till PA-medlemmar, men 

framförallt recentiorerna på ett övergripligt sätt. Ytterligare flikar som tillkommit på 

hemsidan är ”synpunkter” och ”intresseanmälan”, där medlemmar antingen anonymt kan 

skicka synpunkter om Dynamicus, eller under ”intresseanmälan” skicka en intresseanmälan 

för ett eller flera utskott. 

 

Vidare uppdaterar jag kontinuerligt hemsidan med protokoll och nyheter enligt tidigare mallar 

samt administrerar Facebook-grupperna PA jobb & praktik, PA köp & sälj och Dynamicus.  

 

Ella Eriksson, Webmaster  

___________________________________________________________________________ 

 

Evenemangsutskottet, VT18 

 

Utskottet har under terminen bestått av totalt 20 personer. På uppstartsmötet tog vi 

tillsammans fram de event vi ville genomföra denna termin. Vi har sedan fortsatt jobbat i 

mindre projektgrupper för varje event. Utskottsmötena har ägt rum varannan vecka för att 

stämma av hur det går för samtliga projektgrupper.  

 

Vemdalen  

Den årliga resan till student skiweek i Vemdalen som ägde rum i slutet av januari blev i 

vanlig ordning en succé!  

 

Insparken VT18  

Vårens fyra generaler såg till att välkomna våra reccar in i PA-familjen genom en fantastisk 

inspark. Aktiviteter så som hängkvällar, pubrunda, toga-fest, fulsittning och gasque stod på 

schemat.  

 

PA på spåret 

Var det första eventet som den nya gruppen hade. Platserna fylldes och det var superkul.  

 

Beer Pong  

PA's Beer Pong turnering var även dt ett mycket lyckat event, med dagsfest. 

 

Cykelmiddag 

Cykelmiddagen var ett nytt event som gjorde storsuccé med sitt jorden runt tema. 



Engagemangsfest 

Vi provar på ett nytt koncept med dagsfest på engagemangsfesten i år med team Wonderland. 

 

Kommande event  

I skrivande stund är vi mitt i planeringen inför vårens två sista event. Efter årsmötet den 15 

maj blir det en sexa i vanlig ordning. Denna kommer att äga rum på Stabby prästgård och det 

kommer bland annat att bjudas på middag innan vi går vidare till Snerikes. Detta event är 

endast för de som deltagit på årsmötet.  

 

Det sista eventet för terminen är Skolavslutningsgasquen som äger rum den 31/5 och blir den 

första av sitt slag. Mycket spännande att se fram emot ett avslut innan vi skiljs åt innan 

sommaren. 

 

Utöver utskottsarbetet har även generaler valts ut till insparken HT18. Våra fyra generaler är i 

full gång med planeringen av höstens inspark. 

 

Frida Edman, Evenemangssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

 

Näringslivsutskottet, VT18 

 

Löpande verksamhet  

Näringslivsutskottet har sammanträtt varannan vecka under våren. Med en kick- off som start 

för terminen! Utskottet består i dagsläget av 11 personer. Utskottet är uppdelat i olika 

funktioner där varje funktion har specifika arbetsuppgifter såsom projektledare, kontaktperson 

för företag, marknadsföring och administration. Vi jobbar i flexibla projektgrupper och 

utvecklar våra kunskaper inom projektstyrning, ledarskap och kommunikation.  

 

Slutförda projekt  

Den 23/3 anordnade Näringslivsutskottet ett Studiebesök med efterföljande AW  hos 

Serendipity Professionals i Stockholm där vi fick lära oss mycket om start up och 

bolagsbygge och hur de jobbar med HR.  

 

Den 23/4 anordnade vi ett till Studiebesök men den här gången hos Polisen här i Uppsala. 

Fokus låg på hur Polisen arbetar med HR och vi fick lära oss mycket om polisens struktur och 

organisationsschema.   

 

Under våren har vi även samarbetat med Juristerna där vi har hjälpt dem att rekrytera 

kandidater till deras ideella förening Vittnesstöd i syfte att tillsätta deras nya styrelse. Deras 

ansvariga tog ut intressanta kandidater och sedan gick vårt uppdrag ut på att genomföra 

intervjuerna och hitta den rätta personen till den aktuella posten och skriva motiveringar. Vårt 

uppdrag ska vara klart den 2/5 

 

 



Kommande projekt 

Den 2/5 och den 4/5 har vi anordnat en utbildning hos Assessio för 20 PA studenter i 

rekryteringsverktyget MAP. Utbildningen sker i Universitetshuset och Engelska Parken.  

 

Den 3/5 ska vi ha en inspirationsföreläsning med Maria Skoglund på Engelska Parken. 

 

Mentorskapsprojektet  

Ett stort projekt under vårterminen är det återkommande Mentorskapsprojektet.  

Mentorskapsprojektet syftar till att välja ut intressanta HR profiler, presentera dessa för 

studenterna och sedan para ihop en student med en mentor. Sista datum för anmälan är 11/5 

och efter det börjar matchningsprocessen. Vi håller även på att planera gemensam kick-off 

och kick-out till hösten för förra årets deltagare samt årets. 

 

Viktoria Ullman, Näringslivssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

 

Utbildningsutskottet, VT18 

 

Utskottet startades upp igen inför vårterminen och utskottet har sammanträtt två gånger under 

våren för att diskutera framtiden och vad utskottet ska fokusera på. Bl.a. har det funnits ett 

stort intresse för pluggstugor för att främja kontakten mellan studenterna och för att få ett 

kunskapsutbyte. Ordförande har under våren skött den löpande verksamheten.  

 

Rebecca Revin, Ordförande 

___________________________________________________________________________ 

 

Personalvetarnas dag, VT18 

 

Vår roll som projektledare för Personalvetarnas Dag (PVD) 2018 innebär att planera och 

genomföra Sveriges största arbetsmarknadsdag för personalvetarstudenter. Under vårterminen 

har ett stort fokus varit att få tag i utställare till dagen, där vi tillsammans med vårt 

sponsringsutskott har kontaktat olika företag för att sälja in våra monterpaket, samt att 

fastställa schemat för dagen.  

 

Under våra utskottsmöten har vi planerat upplägget inför dagen med föreläsare, 

workshophållare samt monterföretag samt planerat upplägget för kvällens gasque på 

Stockholms nation. Dessa utskottsmöten hålls varannan vecka, och utöver dessa 

utskottsmöten så har projektgrupperna fortsatt ses enskilt för att planera sitt arbete, där vi 

projektledare har stöttat våra projektgrupper i deras arbete. Våra projektgrupper har hållit sig 

till tidsplanen, och samarbetet mellan projektgrupperna har fungerat väldigt bra. Budgeten har 

reviderats ett antal gånger, där vi har tagit hjälp från vår ekonomiansvarige Sofie Thor 

Gustafsson. 

 



Vårt mål med dagen var att skapa en dag där vi personalvetarstudenter får möjlighet att knyta 

kontakt med yrkesverksamma inom branschen samt skapa en större insyn i aktuella HR-

frågor. Vi ville också bjuda in personalvetarstudenter från andra orter, och vi är glada över att 

vi hade besök av personalvetarstudenter från både Gävle och Lund.  

 

PVD 2018 gick av stapeln den 6:e april i år med temat ”Hållbar framgång” och vi 

projektledare, samt projektgrupper är mycket stolta och nöjda med vår insats. 

Studentmedarbetare, besökare, utställare och föreläsare har också uttryckt positivitet för 

arrangemanget, vilket gör oss mycket glada! Under dagen fick besökarna tid till att mingla 

med våra utställare, gå på föreläsningar och workshops samt chans att gå på kontaktsamtal. 

Dagen avslutades med en storslagen gasque på Stockholms Nation, som även den var mycket 

lyckad! Eventgruppen, som hade det huvudsakliga ansvaret för gasquen har fått mycket 

beröm för all kreativitet kring dekoration samt underhållning under kvällen.  

 

De nästkommande månaderna kommer vi ägna till att skicka ut fakturor till våra utställare, 

skriva överlämningen till nästa projektledare, se över eventuella förbättringspunkter till nästa 

år för att ta med dessa i överlämningen, samt sammanställa svaren från utvärderingen vi 

skickade till besökarna.  

 

Emelie Wedin och Gabriel Ohlström Flygare, Projektledare för Personalvetarnas Dag 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Marknadsföringsutskottet VT18 

 

Under våren har utskottet bestått av ett mindre antal medlemmar än vad det generellt varit de 

senaste åren. Detta har gjort att utskottets indelning av olika projektgrupper inte varit lika 

fasta som tidigare terminer, under denna termin. 

Trots ett mindre antal medlemmar har idéerna varit många och varje enskild medlem har tagit 

ett stort ansvar och blommat ut.  

Marknadsföringspolicy 

Utskottet har under sina möten denna termin diskuterat hur Dynamicus ska arbeta för att 

ständigt ha en tydlig röd tråd i sin kommunikation. Tyngd i diskussionerna har legat på att 

använda samma typsnitt, färgkoder och ordförråd. Men även ett noggrant arbete med det 

publiceringsschema som används för våra kanaler, i syfte om att skapa ett jämnare flöde i 

medierna. Slutgiltig policy kommer att bli klar i samband med terminens slut.  

Instagram 

#PeopleOfPA har gjort comeback vilket har varit mycket uppskattat. Ansvariga 

utskottsmedlemmar har arbetat medvetet att sprida personerna mellan terminerna. Vidare har 

#Veckanstips rullat på under terminen och användningen av Instastories utvecklats.  

Vår Instagram har även registrerats som en företagsprofil vilket gör att vi enklare kan samla 

in data ifrån kanalen samt ger ett mer professionellt intryck. 



Snapchat 

Har lagts ned under denna termin efter diskussioner om att Instastories tar över de funktioner 

Snapchat tidigare fyllt. 

DynamicusTV 

Ingen projektgrupp har arbetat med kanalen men utskottet har gemensamt spelat in rösterna 

som saknas till det annars färdigklippta nationsrundorna som filmades under 2017.  

Podcast 

Ansvariga utskottsmedlemmar har undersökt och planerat uppstart av Dynamicus egna 

podcast med lansering hösten 2018.  

Dynamicusväska 

Den väska som beställdes in under 2017 delades i samband med vårterminens inspark ut till 

alla de reccar som köpt Insparkspaket. Enstaka väskor har sålts separat. 

Sångbok 

I början av årsskiftet kom den reviderade upplagan av vår sångbok efter ett fantastiskt arbete 

ifrån projektgruppen. Sångböckerna såldes sedan under tre tillfällen i samband med sittningar 

under Insparken. 

Dynamicuströja samt tröja till Vemdalen 

Vår alldeles egna Dynamicströja har sålts under tre säljtillfällen i början av terminen. Än 

återstår ett mindre antal tröjor kvar i varierande storlekar.  

I samband med resan till Vemdalen togs en t-shirt med vår logga fram och delades ut till alla 

deltagare. 

Pins 

Nya pins har beställts in ifrån MedTryck. Dessa delas ut till styrelsemedlemmar, generaler 

och kaptener med syfte att användas vid representation av föreningen. Dessa beräknas räcka 

till kommande tre terminer.  

 

Lovisa Boestad Schön, Marknadsföringssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

Idrottsutskottet VT18 

 

Denna våren har präglats av ett stort engagemang med mycket roliga idéer från ett taggat 

utskott. Vi är ungefär 20 stycken aktiva i utskottet som har haft möten varannan måndag.  

 

Futsal 

Under februari och mars lirade vi Campus1477:s futsalturnering, mixad serie, som vi brukar 

göra under våren. Superkul och uppskattat. Vi hade däremot lite svårt att få ihop folk vilket 

tråkigt nog påverkade resultatet negativt. 

 



Fotboll 

Efter en tuff inomhussäsong satsar vi stenhårt på utomhusfotbollen och har vid det här laget 

hunnit spela ett par matcher. Serien fortgår hela maj och om någon är sugen på att spela, gå 

med i ”Dynamicus Fotboll” på Facebook. 

 

Innebandyträningar 

Från och med februari månad har vi spelat innebandy i Tunarbergsskolan varje onsdag. Med 

undantag för alla hjärtans dag så har vi spelat varje onsdag och samtliga deltagare har 

uppskattat det massor. För de som vill delta, gå med i ”Dynamicus Idrottskoll”.   

 

Dans 

I början av april var vi 12 personer som besökte Uppsala Danscenter och dansade Street. 

Kommande termin har de som deltog höga förhoppningar om att vi ska kunna göra ett 

återbesök med fler deltagare. 

 

Yoga 

I början av maj höll Caroliné Fladvad i ett Yogapass på Yogahuset där vi fick låna en lokal. 

Ett återkommande event som uppskattas av samtliga deltagande.  

 

Catch the flag 

Ett nytt event i utskottet. Den 8 maj samlades vi i Ekoparken tillsammans med Redbull som 

sponsorer av eventet. Svettigt, kämpigt, nostalgiskt och roligt! 

 

Surfresa 

På vårt första utskottsmöte dök förslaget om en surfresa upp och personligen trodde jag att det 

skulle vara svårt att få igenom men med en fantastisk projektgrupp och ett samarbete med 

evenemangsutskottet så är resan ni inbokad och genomförs i höst. Ca 40 pa-studenter åker till 

Marocko v.43 för att lära sig surfa! 

 

Dynamicusloppet 

Inför höstens lopp har en projektgrupp fastslagits. Än så länge har vi preliminärbokat och 

besökt nation för gasque, kontaktat samarbetspartners för sponsring, ansökt om tillstånd hos 

polisen m.m.  

 

Övrigt 

I april månad tänkte utskottet anordna en dodge-ball turnering men på grund av för få 

anmälda lag ställdes den dessvärre in. I maj månad tänkte utskottet även styra en 

volleybollturnering men i skrivande stund ser det mycket utmanande ut att få till ett event då 

maj månad är fullspäckat med tentor, roliga events och allt vad våren i Uppsala har att 

erbjuda. Det går förhoppnings av stapeln.  

 

Tom Hård af Segerstad, Idrottssamordnare 

___________________________________________________________________________ 

 



Ekonomisk halvårsrapport 2018 
 

  1/1-30/4 

Budget 

2018 Diff. Anmärkning 

Intäkter         

          

Medlemsavgifter 0 0 0 Not. 1 

Sponsring 97 000 75 500 + 21 500 Not. 2 

Bidrag 19 021 52 000 - 32 979 Not. 3 

Annonser 1000 7 000 - 6000  Not. 4 

Fond 10 000 0 + 10 000 Not. 5 

Övriga intäkter 6 590   0 Not. 7 

          

Summa intäkter 133 611 134 500     

          

Kostnader         

          

PVD 25 000 25 000 0 Not. 8 

Evenemang -101 862,58 59 000 160 862,58 Not. 9 

Näringsliv 608,64 11 000 10 391,36 Not. 10 

Marknadsföring 4 100 5 000  900 Not. 11 

P-riks 1 000 2 000 1 000 Not. 12 

Utbildning 76,90 4 000 3 923,10 Not. 13 

Idrott 1 042,60 8 000 6 957,40 Not. 14 

Styrelsen 2 318,38 8 600 6 281,62 Not. 15 

Ofördelade medel 11 208  5 000 16 292 Not. 16 

Diverse kostnader 3 749,86 6 850 3 100,14 Not. 18  

Övriga kostnader  41 408   0 Not. 19  

          

Summa kostnader -11 350,20 134 450     

          

Resultat +144 961,20  50     

 

Noter ekonomisk halvårsrapport 1/1-30/4 2018 

 
Not. 1: Dynamicus tar inte ut några medlemsavgifter. 

 

Not. 2: Academic Work 13 000, Unionen 14 000, Vision 8 000, Ants 7 000, 

Akademikerförbundet SSR 16 000, Jusek 15 000, Sveriges HR-förening 2 000, Made for sales 

10 000, Assessio 12 000. 

 

Not. 3: P-riks grundbidrag för VT 5 000, P-riks verksamhetsbidrag 10 041,  

Folkuniversitetet projektbidrag 2 980, grundbidrag från Samsek. Fler bidrag väntas inkomma 



under HT samt ytterligare bidrag kommer sökas.  

 

Not. 4: People Experience 1 000. Vi förväntas få in fler annonser under HT. 

Not. 5: Dynamicus fond 10 000 kr som beslutades säljas av förra året. 

 

Not. 6: Sångböcker 3 710, Dynamicuströjan 2 880. Dessa räknas inte som några faktiska 

intäkter då de nästan säljs för inköpspris och beräknas bli en plus-minus-noll affär. 

Not. 7: Dynamicus har bidragit med 25 000 till PVD men kan bli mer eller mindre beroende 

på resultat. Bokslutet för PvD är ännu inte klart. 

Not. 8:  

Utgifter: Kickoff 1 075, Mat till beerpong 868,46, Handpenning sexa 1 000, Insparken VT18 

82 050,16, Examensgasque HT17 85 158.8. 

 

Intäkter: PA på spåret 270, Beerpong 1 680, Insparken VT18 127 820, Examensgasque 

HT17 88 260, Examensgasque VT18 53 985  

Evenemang ligger för tillfället plus 101 862,58 men då har Examensgasque VT18 inte 

betalats. 

 

Not. 9: Kick off 608,64. 

Not. 10: Pins 3 100, Fångarna på fortet 1000.  

 

Not. 11: Medlemsavgift för VT18 1000.  

 

Not. 12: Fika till utskottsmöten 76,90.  

 

Not. 13:  

Utgifter: Futsal tunering 950, Hyra innebandyplan 620, Kickoff 3 102,60, Fotbollskorpen 

850. 

 

Intäkter: Inbetalningar innebandy 1530, Inbetalningar till kickoff 2400, inbetalningar 

dansevent 550. 

Innebandyn är ännu inte helt betald samt danseventet.   

 

Not. 14: Kontorsmaterial (kaffe etc.) 630, Kick off 1249,38, Representation 439,09. 

 

Not. 15: Fångarna på fortet 3000, Tågbiljetter för studiebesök i Stockholm 1162, 

Idrottstillbehör 746, Fotovägg 6300. 

 

Not. 16: Bank- och swishavgifter 3749,86 kr. 

 

Not. 17: Kostnad för Dynamicuströjan 13 530, kostnad för sångböcker 27 878. 
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Viktiga händelser under verksamhetsåret 2017 

 

Propositioner från styrelsen 

Under året har två propositioner presenterats.  

 

På årsmötet lade styrelsen fram förslaget att ändra § 15 i stadgan. Förut löd § 15 ”Budget och 

verksamhetsplan beslutas och fastställs av Föreningsstämman”. 

 

Förslag på ny lydelse: ”Budget och verksamhetsplan beslutas och fastställs av 

Föreningsstämman, men vid behov kan styrelsen revidera budgeten. Revideras budgeten så 

presenteras den nya budgeten på årsmötet”. 

Årsmötet röstade igenom propositionen. 

 

På föreningsstämman lade styrelsen fram förslaget att sälja av föreningens fond. Styrelsens 

vision är att sälja av 10 000 kr under en 10 års period. 

Förslaget var att sälja av 10 000 kr under 2018. 

Föreningsstämman röstade igenom propositionen.  

 

Vid årsmötet 2017 valdes Annika Eriksson till hedersmedlem. 

 

Nya samarbeten  

Under hösten omförhandlades alla avtal med våra samarbetspartners för att möta föreningens 

behov. Vice ordförande Alice Andersson har dels förhandlat upp några av avtalen och dels 

har föreningen knutit två nya samarbetspartners för 2018, Made for Sales och Assessio. 

 

Nya medlemmar 

Föreningen fick 103 nya medlemmar vilket var lite färre än de 130 som vi hade räknat med.  

 

Nya projekt och event under året 

Under 2017 har vi genomfört diverse traditionsenliga aktiviteter så som insparkar, 

examensgasquer, PA i vemdalen, sexor, engagemangsfest, ett dynamicuslopp och 

fotbollskorpen. PA-på spåret var uppskattat förra året så det anordnades igen sen anordnades 

en pizzasittning för första gången och det bjöds även på PA-Yoga och en Dodge ball 

turnering som var mycket uppskattat! Under hösten så kickade mentorsskapsprojektet igång 

och en handbok för personalvetare lanserades. 

 

Personalvetarnas Dag 

Personalvetarnas Dag 2017 hade temat ”Innovation - att tänka fritt är stort, att tänka nytt är 

större” vilket genomsyrade hela dagen med spännande föreläsare och workshops. Under 

dagen arrangerades också tävlingar med fina priser.  Dagen lockade många besökare och den 

avslutades på bästa sätt med en storslagen gasque på Stockholms nation. 

 

 

 



Hemsida 

Under våren uppdaterades mobilversionen av hemsidan och två nya Facebook grupper 

lanserades, ”Dynamicus Idrottskoll” samt ”Dynamicus Fotboll”. Under hösten fick hemsidan 

en ny flik – ”för studenten” – där information för såväl den nya studenten som den gamla 

finns. 

 

Revidering av programmet 

Med hjälp av en utvärdering som utbildningsutskottet har genomfört har arbetet med att 

revidera programmet fortsatt. Det nya upplägget och det nya programmet kommer träda i 

kraft från och med HT18.  

 

Gästföreläsningar, Workshops och Studiebesök 

Under våren anordnades bl.a. inspirationsföreläsningen ”Innovativa karriärvägar efter PA-

programmet” och frukostföreläsningen ”HR i EU” där vi fick besök från representanter ur 

EU-departementet samt att medlemmarna fick chans att utbilda sig i ett välkänt 

rekryteringsverktyg. Under hösten anordnades flera frukostföreläsningar bl.a. med ANTS och 

Head Agent och Akademikerförbundet SSR.  

 

Rekrytering till arbetsmarknadsdagar och styrelser 

Föreningen har hjälpt Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen att rekrytera medarbetare 

till deras respektive arbetsmarknadsdagar. Rekrytering till styrelsen för Uppsala Vittnesstöd 

har också genomförts. 

 

Marknadsföring 

Dynamicus egna sångbok har fortsatt säljas, främst, i samband med insparkarna. Under hösten 

togs en ny uppdaterad version fram. Arbetet med att marknadsföra föreningen både internt 

och externt har fortsatt, och framförallt har arbetet med sociala medier utvecklats. Den 

traditionella ”PA i Vemdalen-tröjan” gjordes under hösten för att sedan delas ut och skapa 

gemenskap under skidresan till Vemdalen. Under våren beställdes nya Dynamicus-väskor in 

som under både våren och hösten ingått i reccarnas insparkspaket. Under hösten togs en 

Dynamics-tröja fram.  

 

Dynamicus Styrelse genom  

Rebecca Revin, Ordförande 
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Den ekonomiska verksamheten 2017  

Under årets början har de ekonomiska medlen i föreningen använts med försiktighet då det 

föregående året uppdagats ett misstag i tidigare budgetar. Budgeten som sattes för 2017 var 

restriktiv i jämförelse med tidigare år, vilket skapat en osäkerhet bland utskotten att spendera 

sina pengar under året. Det har därför varit viktigt att utskotten varit noggranna med sina 

individuella budgetar för att kunna planera långsiktigt. Detta är något utskotten behöver 

fortsätta arbeta med i framtiden och förbättra sina rutiner kring. Mot bakgrund av detta har 

föreningens ekonomi stabiliserats och fått ett oväntat stort positivt resultat för året, vilket 

möjliggör för kommande år att utveckla verksamheten för vårt stora antal engagerade 

medlemmar.  

Annonser  

Under 2017 har annonsförsäljningen fortsatt öka från 5000 kr år 2016 till 7600 kr år 2017. 

Det är roligt att se hur Dynamicus sociala kanaler växt under året och når ut till fler 

människor vilket får fler företag att se fördelarna med att annonsera sig via Dynamicus.  

Sponsring  

Dynamicus har haft fortsatt goda samarbeten med företag som genererat den största delen av 

föreningens inkomst. Vice ordförande har arbetat hårt med att både behålla och knyta nya 

kontakter vilket främst kommer att påverka nästkommande års budget. Utskotten har under 

2017 varit duktiga med att dokumentera sina aktiviteter genom studiecirklar vilket är en 

mycket viktig förutsättning för föreningen att kunna fortsätta erbjuda medlemmarna extra 

guldkant till studentlivet.  

Budgetering  

Föreningen har i stort lyckats hålla sig med mycket god marginal inom budget år 2017. 

Den nya posten ’ofördelade medel’ som skulle vara pengar för utskotten att ansöka utöver 

sina egna budgetar har visat sig vara svår att implementera. Dels för att det inte fanns några 

tydliga ramar hur ansökan skulle gå till, dels vilka aktiviteter som ansågs vara berättigade ett 

extra bidrag. Summan på 5500 kr har inte varit optimal för att kunna dra nytta av till större 

projekt vilket kommer tas i beaktning när budgeten för 2018 revideras. Anledningen till varför 

budgeten kommer behöva revideras beror på att samarbetsavtalen ändrats efter budgeten lades 

samt att förening sålt en del av sin fond.  

Föreningens fond  

På föreningsstämman den 20 november beslutades det att föreningen skulle sälja av fonden 

till ett värde av 10 000 kr för att återinvestera i verksamheten. Bakgrunden till beslutet var att 

fonden växt sig så pass stor att den blivit överflödig som buffert. Därför föreslogs även en 

fondplan att fortsätta sälja av fonden i framtiden tills den hamnar på en lagom nivå på 

100.000 kr. Detta är dock beslut som framtida styrelser får ta ställning till. Förhoppningen 

med att sälja av fonden var att ge föreningen större utrymme att anordna aktiviteter utanför 

den löpande verksamheten.  

 

 

 

 



Bokföring  

Inför 2018 har jag tillsammans med nya ekonomiansvarig tillsammans gjort 

bokföringstekniska förbättringar för att göra redovisningen tydligare. Det är vår förhoppning 

att framtida ekonomiansvariga kommer att ha bättre översikt över föreningens ekonomi och 

att det kommer underlätta dennes arbete.  

Avslutningsvis är det tack vare Dynamicus engagerade medlemmar som föreningen kan 

fortsätta skapa mervärde för alla personalvetarstudenter under studietiden. Föreningen har 

mycket goda ekonomiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas och förnyas i framtiden!  

Frida Prestjan, Ekonomiansvarig 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1/1-31/12 Budget 2017 Noter 

     

Medlemsavgifter  0 0 1 

Spons  75 500 75 000 2 

Sektionsbidrag  54 903 54 000 3 

Annonser  7 600 5 000 4 

Övriga intäkter  27 499  5 

     

Summa intäkter  165 502 134 000 6 

     

     

Kostnader     

     

PVD  3 712,38 25 000 7 

Evenemang  48 081,04 58 600 8 

Näringsliv  6 214,12 11 000 9 

Marknadsföring  1 618,71 5 000 10 

P-riks  2 000 2 000 11 

Utbildning  1 274,9 4 000 12 

Idrott  6 077,84 8 000 13 

Styrelsen  13 096,62 10 200 14 

Ofördelade 

medel  

0 

 

5 500 

 

15 

 

Diverse 

kostnader  

9 067,12 

 

4 650 

 

16 

 

Övriga 

kostnader  24 375  17 

     

Summa 

kostnader  115 517,73 133 950 18 

     

Summa  49 984,27  19 



Noter  

Not 1 

Dynamicus har gratis medlemsavgift vilket inte påverkar resultaträkningen.  

Not 2 

Dynamicus har under 2017 sammanlagt fått in 75 500 kr från samarbetsavtal.  

Not 3 

Dynamicus har under 2017 sammanlagt fått in 54 903 kr från verksamhetsbidrag av 

Folkuniversitetet och P-riks.  

* I denna summa är sponsring till insparken borträknat. Dessa pengar kommer från Uppsala 

Universitet och är bokförda som intäktsposter till evenemangsutskottet. Detta för att tydligt 

visa att budget följts och att utskottet gjort ett gott arbete med att söka sponsring.  

Not 4 

Under 2017 har Dynamicus sålt 10 annonser till företagen We Select AB (1000 kr), Veritas 

Professionals AB (1000 kr), Advice Executive Search (1000 kr), If Skadeförsäkring (1000 

kr), Ragn-Sells AB (1000 kr), Active Search and HR consulting (1000 kr), 

Akademikerförbundet SSR (100 kr för sponsrat inlägg via Facebook), Unionen (500 kr), 

H&H Group AB (1000 kr).  

Not 5 

Övriga intäkter uppgick till 27 499 kr och motsvarar den totala försäljningen av sångböcker, 

dynamicusväskor och dynamicuströjor.  

Not 6 

Summa intäkter uppgick till 165 502 kr.  

Not 7 

Kostnaden för PVD år 2017 uppgick till 3 712,38 kr. Det innebar att föreningen fick tillbaka 

en stor del av de pengar som avsattes för dagen (budgeterat 25 000 kr) eftersom PVD fick ett 

positivt resultat. Denna post är en stor bakomliggande faktor till föreningens positiva resultat.  

Not 8 

Evenemangsutskottet har med god marginal hållit sig inom ramen för 2017 års budget med en 

slutsumma på 48 081,04 kr. Evenemangsutskottets intäkter och utgifter är extra svåra att 

förutspå under året då ekonomin beror av antalet anmälningar och betalningar till events som 

varierar från år till år.  

Not 9 

Kostnaderna för Näringslivsutskottet uppgick till 6 214,12 kr.  

Not 10 

Kostnaderna för Marknadsföringsutskottet uppgick till 1 618,71 kr.  

Not 11 

Kostnaderna för medlemskap och deltagande i P-riks uppgick till 2 000 kr.  



Not 12 

Kostnaderna för Utbildningsutskottet uppgick till 1 274,9 kr. Utskottet har under året saknat 

samordnare och har därför knappt haft några utgifter år 2017.  

Not 13 

Kostnaderna för Idrottsutskottet uppgick till 6 077,84 kr.  

Not 14 

Styrelsens kostnader uppgick till 13 096,62 kr. Kostnaderna överstiger budget för 2017 men 

de inköp som gjordes ansågs nödvändiga för framtiden.  

Not 15 

Ofördelade medel var en ny post i budgeten för 2017 som syftade till att låta utskotten söka 

extra tillskott vid sidan av egen budget. Under året har ofördelade medel sökts och beviljats 

men ej genomförts under 2017 utan kommer att ske år 2018.  

Not 16 

Diverse kostnader uppgick till 9 067,12 och därmed över den budgeterade summan för 2017. 

Utgifterna för denna post avser främst bank- och swishavgifter samt domänavgifter vilka är 

kostnader som inte gått att hålla nere utan var budgeterad för lågt från början.  

Not 17 

Övriga kostnader uppgick till 24 375 kr och avser inköp av dynamicusväskor.  

Not 18 

Summa kostnader för Dynamicus 2017 uppgår till 115 517,73.  

Not 19 

Resultatet för Dynamicus 2017 blev en vinst på 49 984,27 kr. 

De främsta anledningarna till det positiva resultatet var PVDs vinst som gick tillbaka till 

föreningen och utskottens restriktiva användning av sina budgetar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balansräkning 

 

 

Tillgångar  31/12-2017  1/1-2017 

     

Plusgiro  393 213  412 037 

Likviditetsfond  216 384  216 751 

     
Summa 

tillgångar  609 597  628 788 

     

Eget kapital och skulder    

     

Skulder  0  0 

Eget kapital  609 597  628 788 

     

     
Balans  0  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget för Dynamicus 2018 
 

  Budget 2018 Anmärkning Budget 2017 

Intäkter       

Medlemsavgifter 0 Not 1 0 

Sponsring 97 000 Not 2 75 000 

Bidrag 43 000 Not 3 54 000 

Fond 10 000 Not 4   

Annonser 7 000 Not 5 5 000 

Förra årets resultat  50 000  Not 6   

    

Summa intäkter 207 000 kr   134 000 

        

Kostnader       

PvD 25 000 Not 7 25 000 

Evenemang 59 000 Not 8 58 600 

Näringsliv 11 000 Not 9 11 000 

Marknadsföring 7 100 Not 10 5 000 

P-riks 2 000 Not 11 2 000 

Utbildning 3 000 Not 12 4 000 

Idrott 8 000 Not 13 8 000 

Styrelsen 8 500 Not 14 10 200 

Ofördelade medel 42 500 Not 15 5 500 

Utveckling av föreningen  35 000  Not 16   

        

Diverse kostnader 5 850 Not 17 4 650 

Domänavgifter 2 350   1 600 

Plusgiro 2 150   1 200 

Årsavgift Swish 500     

Bidrag till Rädda Barnen 350   350 

Hedersmedlemmar 500   500 

     

Summa kostnader 206 950   133950 

        

        

Resultat 50 Not 15  50 

 

 

 

 

 

 



Noter till budget 2018 

 

Not 1 

Vi kommer inte att ta ut någon medlemsavgift och räknar med att 130 medlemmar ska 

tillkomma år 2018. Denna siffra baserar sig på antalet medlemmar under det senaste året.  

 

Not 2  

Som avtalen ser ut i dagsläget kommer vi få in 97 000 kr genom sponsring. Detta är vad 

samarbetspartnerna sponsrar med idag:  

 

• Akademikerförbundet SSR 16 000 kr                       

• Jusek 15 000 kr 

• Academic Work 13 000 kr  

• Unionen 14 000 kr  

• Vision 8 000 kr  

• Ants 7 000 kr  

• Sveriges HR-förening 2 000 kr 

• Made for Sales 10 000 kr 

• Assessio 12 000 kr 

 

 

Om några av avtalen skulle förhandlas upp under året eller om nya avtal träffas som gör en 

betydande påverkan budgeten, bör budgeten revideras. 

 

Not 3 

De bidrag vi får varierar i storlek från år till år. Vi uppskattar att få in följande bidrag år 2018: 

 

• P-riks: 30 000 kr  

• Folkuniversitet: 11 000 kr 

• Samsek: 2 000 kr  

 

Det finns möjlighet att söka bidrag utöver detta, men ansvaret hamnar på den enskilda 

projektgruppen eller utskottet.  

 

Not 4 

Dynamicus fond 10 000 kr som beslutades säljas av förra året.  

 

Not 5  

Vi räknar med att sälja 7 st annonser à 1000 kr, vilket baseras på tidigare året. 

 

Not 6 

Förra året gick plus med 50 000kr som är tänkt till att investeras i årets verksamhet. 

 

Not 7 

Den budgeterade summan för PvD är 25 000 kr.  

 

Not 8 

Följande kostnader är budgeterade för Evenemangsutskottet: 

 



• Inspark: 2 x 10 000 kr, vi kräver då att insparkspaketet max kostar 750 kr. 

• Sexa: 2 x 8 000 kr  

• Engagemangsfest: 2 x 8 500 kr  

• Fest för avgångsstudenter: 2 x 2 000 kr  

• Fika/kickoff: 2 000 kr  

 

Not 9 

Näringslivsutskottet förväntas anordna ett mentorskapsprojekt samt gästföreläsningar. 

 

• Mentorskapsprojekt: 5 000 kr  

• Fika/kickoff: 2 000 kr  

 

Not 10 

Marknadsföringsutskottet kommer att fortsätta marknadsföra Dynamicus. År 2018 kommer 

det införskaffas nya pins. 

 

• Styrelsens insparksaktivitet: 2 x 1000 kr 

• Pins: 3 100 kr 

• Fika/kickoff: 2 000 kr 

 

Not 11 

Dynamicus kommer under 2018 fortsätta vara medlemmar i P-riks. Terminsavgiften för detta 

medlemskap ligger på 1000 kronor. 

 

• 2 x 1000 kr medlemskapsavgift 

 

Not 12 

Under verksamhetsåret kommer Utbildningsutskottet anordna två utlandsstudiekvällar.  

 

• Fika/kickoff: 1000 kr 

 

Not 13 

Idrottsutskottet kommer anordna det traditionsenliga Dynamicusloppet samt fortsätta 

arrangera aktiviteter för medlemmarna. 

 

• Dynamicusloppet: 2 000 kr 

• Fika/kickoff: 2 000 kr 

 

Not 14 

Följande kostnader är budgeterade för Styrelsen:  

 

• Kickoff: 2 x 1 500 kr 

• Fika till föreningsstämma samt årsmöte: 1 800 kr 

• Intern/extern representation: 1000 kr 

• Kaffe och kontorsmaterial: 1 700 kr 

• Framkallning av styrelsefoton: 2 x 250 kr 

• Valberedningen: 500 kr 

 

 



Not 15 

De ofördelade medlen är pengar som utskotten kan ansöka om. Vill ett utskott göra något 

utöver sin egen budget kommer dessa pengar kunna sökas. Styrelsen beslutar om en ansökan 

ska godkännas eller ej. 

     Då viceordförande lyckades höja avtalen och skaffa två nya samarbetspartners samt att 

fonden såldes av och föreningen gick plus förra året så lades del av överskottet här.  

 

Not 16 

Med fliken ”Utveckling av föreningen” menas pengar som är låsta till investeringar i 

föreningen.  

 

Not 17 

Diverse kostnader för dynamicus.se 1 855 kr, one.com 460 kr. Totalt ≈ 2 350 kr 

• Dynamicus bankavgifter: Plusgiro 1 850 kr, Mastercard 288 kr. Totalt ≈ 2 150 kr 

• Årspris för Swish: 500 kr 

• Bidrag till rädda barnen: 350 kr  

• Hedersmedlem: 500 kr. Kostnader för att bland annat ha möjlighet att erbjuda 

Dynamicus hedersmedlemmar tillträde till sociala evenemang.  

 

Not 18 

Det beräknade resultatet för Dynamicus är 50 kr. Notera att budgeten är ett planerings- och 

styrdokument och har ingen egentlig koppling till hur det ekonomiska året för föreningen 

kommer att bli. 

 

 

 

 

 


