
   

 

 
 

Styrelsemöte 16/9 - 2019 klockan 17.15 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 och Ebba Pers.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.17.  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 	
Punkten ”stereo” läggs till under § 13 övriga frågor.  
 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.	
	

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 	
Styrelsen beslutar att välja Fanny Berggren Aspegren till justeringsperson samt fikaansvarig. 
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen  	
Ordförande: Var på möte med folkuniversitetet ang studiecirklar, lyfter nya punkter från 
föregående termin. Möte med Samsek i utbildningssamordnares ställe. Kontaktat ordföranden 
i andra personalvetarföreningar.  
 
Vice ordförande: Fixat styrelseutbildning 1/10, tyvärr krockar datumet för många och Klara 
kollar om det eventuellt går att ändra. Haft möte med Uppsala Kommun. 
 
Sekreterare: Bokat mycket lokaler, börjat registrera nya medlemmar i medlemsregistret.  
 
Ekonomiansvarig: Möte med ordförande, vice ordförande. Löpande administrativt arbete.  
 
Webmaster: Lagt upp annonser och protokoll på hemsidan. Önskar att alla som har utskott 
skriver ner sitt första mötesdatum och meddelar honom. Har även ett förslag på en FAQ-sida 
till hemsidan. 
 
Evenemangssamordnare: Löpande arbete, mycket med insparken och stöttning till 
generalerna.  
 
Utbildningssamordnare: Satt sig in i rollen ännu mer, börjat planera inför hösten och 
djupdykt i överlämningen. Sophia är skyddsombud för studenterna vilket bör 
uppmärksammas, en utbildning kring detta ska även ske. Även haft kontakt med Samsek 
angående diskrimineringsutbildning. 
 
Idrottssamordnare: Skrivit kontrakt med Värmland till gasquen efter Dynamicusloppet. 
Förberedelser inför ”PA’s workout” (fd motions-måndag) som snart drar igång.  



   

 

Marknadsföringssamordnare: Mycket marknadsföring kring insparken, sammanställt ett 
informationsdokument om alla utskott och övrigt löpande arbete. 
 
Näringslivssamordnare: Genomfört mentorsskapsprojektets kick-off. Mycket förberedelser 
med rekryteringen inför juristernas och ekonomernas kontaktdagar. Har även publicerat 
evenemang för föreläsning i intervjuteknik med Made for.  
 
Valberedning: Fixat inför info-mötet om PVD.  
 
§ 5 Bordlagd fråga: Ofördelade medel 
Styrelsen för diskussion kring föreningens ofördelade medel och hur de ska disponeras under 
höstterminen.  
 
Idrottssamordnare ansöker retroaktivt om 353 kr från ofördelade medel till medaljer till 
Dynamicusloppet. 
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 353 kr från ofördelade medel till inköpet av 
medaljer.  
 
Näringslivsutskottet ansöker om 1 000 kr från ofördelade medel till tågbiljetter inför ett 
studiebesök i Stockholm.  
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 1 000 kr från ofördelade medel till inköpet av 
tågbiljetter. 
 
Evenemangssamordnare ansöker om 500 kr från ofördelade medel till inköp av blommor till 
generalerna vid insparkens slut.  
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 500 kr från ofördelade medel till inköpet av 
blommor.  
 
§ 6 PVD 
På torsdag 19 september håller föreningen ett informationsmöte om PVD 2020. Intresse har 
visats från medlemmar och det finns möjlighet att ansöka på plats och genom att kontakta 
valberedningen.  
Styrelsen beslutar även att preliminärboka 3 april för PVD-dagen. 
 
§ 7 P-riks punkter 
P-riks vill ha en medlemsträff med styrelsen och eftersöker datum. Ordförande lägger upp 
förslag på datum i Facebookgruppen. P-riks har utvecklingsdagar i oktober, ordförande 
kommer att åka på dessa tillsammans med vice ordförande.  
 
§ 8 Likavillkorsmedel samt verksamhetsbidrag 
Ordförande kommer att ansöka om verksamhetsbidrag från P-riks för föreningens projekt 
under hösten, övriga ledamöter meddelar ordförande om höstens event senast 19/9.  
 
Ordförande har även fått information om ansökan om likavillkorsmedel för aktiva föreningar i 
anknytning till universitetet, utbildningsutskottet tar vara på informationen och kollar vidare.  
 



   

 

§ 9 Sthlm-UPs personalvetardag 
Sthlm-UPs arbetsmarknadsdag kommer att äga rum 18/10 kl 09.00 - 13.00, ordförande 
meddelar vad Dynamicus blir erbjudna från Sthlm-UP.  
 
§ 10 Kick-off 
Styrelsens diskuterar höstens kick-off.  
 
§ 11 Uppsala Kommun 
Vice ordförande har haft möte med Uppsala Kommun angående samarbete. De har blivit 
erbjudna ett avtalsförslag till 2020. De föreslår att hålla frukostseminarium varje termin. 
Diskussion kring samarbetet förs och hur vi kan få ut det bästa ur det.  
 
§ 12 Studiecirklar 
Ordförande och vice ordförande lyfter ny information från Folkuniversitetet, t.ex. vad de kan 
bidra med till föreningen.  
 
§ 13 Övriga frågor 
Stereo: Föreningen har en bärbar stereo som inte fungerar. Styrelsen diskuterar om vi har 
möjlighet att köpa en ny, styrelsen tar upp diskussionen vid ett senare möte i höst. 
 
Övriga frågor: Generalerna har inte tillgång till förrådet, vilket har stött på problem under 
insparken. Förslag på att ge insparkssamordnaren tillgång om det är kort varsel.  
 
§ 14 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 15 Återkoppling på mötet 
Bra diskussioner!  
 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.57.  
 
 
_________________________   _________________________ 	
Ordförande Rebecca Ingman    Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Fanny Berggren Aspegren 
 
 


