
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 24 oktober 2016: Lokal Eng/2-0025 
 
Närvarande: Paula Blidberg, Johanna Borin, Fanny Edfeldt, Sara Eklund, Johan Ström, Johan 
Strömer, Frida Cederqvist, Viktor Hedman   
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:21 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsemedlemmar vill lägga till diverse punkter på dagordningen, se övriga frågor. Efter 
ovanstående förändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att välja Johan Ström till justeringsperson. 
 
§ 4 Rapport från utskott + valberedningen 
 
Näringsliv: Utskottet har utfört en panel och planerat inför antal events, b.la juristernas 
kontaktdagar. Allt flyter på bra.  
 
Evenemangsutskottet: Utskottet har haft ett gemensamt möte med Marknadsföringsutskottet. 
Utskottet har ställt in kryssningen och istället kommer en pubrunda ske. Information om 
Vemdalen kommer snart. Julsittningen är bokad. Generaler är tillsatta till Inspark VT-17. 
 
Webmaster: Ansvarig har fortsatt arbeta med diverse uppgifter.  
 
PVD: PVD har haft möte med ordförande och varit på Hr-dagarna i Stockholm. Samordnare 
har också delat upp sponsringsansvar i utskottet. Samordnare kommer också ha samtal med 
grupperna i utskottet. Fortsatt arbete.  
 
Utbildningsutskottet: Har haft möte med Samsek och ett Samrådsmöte med ansvariga för 
olika institutioner. Uskottet har senarelagt sin utvärdering av programmet till nästa termin. 
Fortsatt arbete med utvärderingen. Utskottet ska också diskutera hur få folk att svara på 
enkäter som skickas ut.  
 
Marknadsföringsutskottet: Utskottet har haft Kickoff och utskottet har fokuserat på att spela 
in filmer, b.la från Dynamicusloppet. Fortsatt arbete med utskottet.  
 
Vice ordförande: Vice har mailat och administrerat med annonser. Annonspriset är ändrat 
från 500kr till 1000kr.  
 
Ordförande: Ordförande har haft kontakt med Valberedningen angående kommande stämma 
och kandidater till denna. Ordförande har varit på Samrådsmöte med personer för olika 
institutioner som har med PA att göra. Ordförande har också varit och besökt de olika 
utskotten och haft utvecklingssamtal med flertalet i styrelsen. Resten är inbokade eller ska 
inbokas. Ekonomiansvarig och Ordförande har också tittat på nästa års budget.  
 
 
 



 

 

§ 5 Ekonomin Ordförande informerade och 
styrelsen diskuterade dagens läge angående ekonomin.  
 
§ 6 Utvärdering av inspark 
Styrelsen diskuterade en möjlig utveckling av en utvärdering av kommande insparker. 
Styrelsen beslutar att lägga frågan till Evenemangssamordnare. Styrelsen diskuterade också 
övrigt policys och personer aktiva i insparken kan vända sig till ifall något händer under en 
inspark.  
 
§ 7 PVD-logga: En ny logga för PVD presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att 
senarelägga godkännandet av loggan.  
 
§ 8 Dynamiquen – nedläggning: Vid kommande stämma ska det beslutas om nedläggning 
av Dynamiquen. Styrelsen ska tillsammans lägga det förslaget på stämman. Styrelsen 
godkände att tillsammans lägga den propositionen. Stadgarna måste också ändras av detta 
förslag.  
 
§ 9 Kompetensmässan: Dynamicus får ha en monter 18/11 på Kompetensmässan. Styrelsen 
diskuterade vilka som kan stå som representanter under dagen.  
 
§ 10 Mobilpolicy: Styrelsen diskuterade användandet av mobiler på styrelsemötena.  
 
§ 11 Like-policy: Viktor Hedman påminde om like-policyn och även se till att styrelsen ska 
påminna utskottens medlemmar om denna policy.   
 
§ 12 Högtalaren: Sladden till högtalaren är trasig. Fråga om garanti ska undersökas och vem 
som ska hämta/köpa en ny.  
 
§ 13 Policy avanmälan: Styrelsen diskuterade policy-avanmälan och betydelsen av att få 
människor att komma på events samtidigt som det är viktigt att avanmäla sig om man inte kan 
komma. Det är heller inte fungerbart att deltagare sätter som trend att avanmäla sig utan direkt 
anledning (ex. sjukdom), eller för nära inpå eventet. Förslag är att gå ut med information 
innan eventet vad som gäller angående avanmälning. En påminnelse om eventet ska också 
skickas ut, samt maila dem som inte kom på eventet trots anmälda (där det går att kontrollera 
vilka som kom). Riktlinjer är att för alla kommande events i Dynamicus ska ovanstående 
förslag följas. Förslaget är att besluta om dessa riktlinjer. Styrelsen godkände dessa generella 
riktlinjer.  
 
§ 14 Övriga frågor 

- Motion: En motion som kommit till styrelsen behandlades. Förslag till stämman 
godkändes.  

- Anslagstavla: Styrelsen diskuterade anslagstavlan på Blåsenhus. Förslag är att höra av 
sig till Blåsenhus och meddela att Dynamicus inte behöver plats på tavlan. Förslaget 
godkändes.  
 

§ 15 Sekreterarens punkt 
Sekreteraren hade inget att tillägga.  
 
§ 16 Fika till nästa möte 
Fika till nästa möte ordnas av Isa Jennehov 
 



 

 

Sekreterare till nästa möte är Sara Eklund.   
 
 
 
 
§ 17 Återkoppling på mötet 
Bra möte trots många punkter. Styrelsen var samständig. Lite mer strukturerad talarlista till 
nästa gång. Ordförande är nöjd med godkänd policy och effektiviteten.  
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:08 
 
 
__________________________________        _____________________________________ 
Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Sara Eklund 
 
__________________________________    
Justeringsperson Johan Ström 
  


