
  

                                                                  

  

 

   

Styrelsemöte klockan 16.15 den 27 mars 2017 Lokal Eng 3-0014   

 

Närvarande: Paula Blidberg, Frida Cederqvist, Cecilia Ek, Isa Jennehov, Johanna Borin, 

Leontina Walldén, Zandra Staf, Sara Eklund, Fredrik Mattsson, Johan Strömer, Frida 

Prestjan., John Virdeborn. 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen utan några ändringar.  

 
§ 3 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att välja Fredrik Mattsson till justeringsperson.  

 
§ 4 Rapport från utskott 
 
Vice ordförande: Bokat in möten med alla samarbetspartners för att se över terminens arbete.  
 
Idrottsutskottet: Har sett över datum i planeringen och ändrat om event. Utskottet ha en kickoff 

under veckan. Det har skett planering inför sommaren och förslag om att anordna ett större event, som 

en trekamp, diskuteras.  
 
Näringslivsutskottet: Utskottet har nått upp till sitt idealantal medlemmar. Första eventet hölls för två 

veckor sedan, det blev fullbokat och lyckat. Utskottet arbetar med projekt inom utskottet samt med 

event som ska hållas för alla.  En föreläsning om HR i EU håller på att anordnas och arbetet med 

mentorskapsprojektet fortsätter.  
 
Utbildningsutskottet: Fortsätter arbetet från tidigare veckor. Har beslutat vilka från utskottet som ska 

åka till Umeå.  
 
Evenemangsutskottet: Har haft utskottsmöte. Det har anordnats en pubrunda och på tisdag ska en 

Beerpongturnering hållas.  
 
PVD: Har fixat med detaljer inför dagen. Projektledarna har haft kontakt med Blåsenhus och har fått 

in nya sponsorer till dagen. Det har fixats ett schema inför dagen och ett anmälningsformulär har 

skapats.  
 
Ekonomiansvarig: Har betalat fakturor från insparken och har sett över budgeten från terminens 

inspark.  
 
Webmaster: Har lagt upp annonser, fixat med mail och sett över hur man kan organisera och 

effektivisera mailsystemet.  
 
Marknadsföringsutskottet: Utskottet har börjat filma en nationsguide runt om i Uppsala. Har följt 

event med Snapchat och andra sociala medier. 
 
Ordförande: Har skrivit en kallelse till årsmötet och haft kontakt med p-riks. Ordförande har beställt 

styrelsepresenter till avgående styrelsemedlemmar. Har mottagit en rapport från valberedningen om 

kandidater till årsmötet.  
 



  

                                                                  

  

 

   

Sekreterare: Har skickat ut kallelse inför årsmötet till samtliga medlemmar i föreningen samt fortsatt 

arbetet med omregistreringen av medlemmarna.  
 

 

 

§ 5 Dynamicus-montern på PVD. Schemaläggning + aktiviteter 
Schemat över vilka tider styrelsens medlemmar ska stå i Dynamicus monter under Personalvetarnas 

Dag bestäms. Aktiviteter och utformning av montern diskuteras.  
 
§ 6 Hemsidan 
Det diskuteras kring hur event ska läggas upp i kalendern på hemsidan och att alla styrelsemedlemmar 

bör få en genomgång i hur man gör det. Information kring hur både hemsidan och kalendern ser ut och 

fungerar ges.  
 

§ 7 Ekonomi 
Ekonomiansvarig och ordförande lägger fram ett förslag om att kvitton för utgifter ska lämnas in 

senast en månad efter inköpsdatumet för att pengarna ska kunna betalas tillbaka. Kvittoredovisning 

ska kunna göras en månad efter att ett event har genomförts.  
 

§ 8 Insparken 
Ordförande och Vice ordförande har haft ett möte med de nya generalerna angående upplägget för 

nästa termins inspark. Olika förslag diskuteras och läggs fram. Utskottssamordnarna får i uppgift att 

komma på upplägg för sina utskott till nästa möte. Det diskuteras kring vem som bör vara 

kontaktperson för generalerna under insparkens gång.  
 
§ 9 Möte med studentföreningar 22 maj 
Flera studentföreningar ska ha en gemensam träff den 22 maj som Dynamicus ska delta på.  
 

§ 10 Övriga frågor 
Ordförande diskuterar framtagandet av en eventuell proposition till årsmötet angående 

budgetändringar. Styrelsen beslutar att skriva en proposition till årsmötet angående att styrelsen ska 

kunna göra ändringar i budgeten vid behov.  
 
Samarbetspartners har hört av sig angående marknadsföring och lokalbokning till och för egna event, 

det diskuteras kring vilka rutiner som ska finnas vid sådana frågor.  
 
Vice ordförande tar upp möjligheten att marknadsföra Sveriges HR-förening på studenternas 

föreläsningar eller i samband med andra event.  
 
Marknadsföringssamordnaren tar upp att det har visats intresse i utskottet för att trycka upp tröjor med 

Dynamicus logotyp.  
 
§ 11 Sekreterarens punkt (Cecilia) 
Inga kommentarer finns. 
 

§ 12 Fika till nästa möte 
Fredrik Mattsson är ansvarig för fika till nästa möte.  

 
§ 13 Återkoppling på mötet                                            
Det har varit ett bra möte som varit effektivt och tydligt.  Bra diskussioner har förts och alla har varit 

engagerade i dem.   
 
§ 14 Mötets avslutande 



  

                                                                  

  

 

   

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.05 
 

_________________________               _________________________ 
Ordförande Paula Blidberg                  Sekreterare Cecilia Ek 

 

 
______________________________ 
Justeringsperson Fredrik Mattsson 
 


