
 

 

 
Styrelsemöte klockan 16.15 10 oktober 2016: Lokal Eng/3-0014 
 
Närvarande: Paula Blidberg, Elisabeth Wäreby, Isa Jennehov, Johanna Borin, Ludvig Book, 
Fanny Edfeldt, Sara Eklund, Johan Ström, Johan Strömer, Frida Cederqvist, Viktor Hedman   
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:25.  
 
§ 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 Viktor Hedman till justeringsperson. 
 
§ 4 Rapport från utskott  
 
Näringslivsutskottet: 
Rekryteringen av jurister är igång. Projektet är snart klart. Samordnaren har blivit kontaktad 
av EU. HR-panelen går snart av stapeln.  
 
Idrottsutskottet:  
Samordnaren har haft möte och diskuterat vad som kommer hända i höst. Samordnaren 
kommer även ha Kickoff med sitt utskott. Sista planeringen inför Dynamicusloppet är igång.  
 
Evenemangsutskottet:  
Samordnaren har fått ihop projektgrupper i utskottet. Projektet PA på Kryssning är igång. 
Viktigt att folk anmäler sig. Samordnaren ska ha möte inför PA i Vemdalen. Utskottet 
kommer ha möte med Marknadsföringsutskottet. Fortsatt planerande inför nästa inspark 
angående generaler.  
 
Ekonomi:  
Ansvarig har varit på konferens och fått inputs i hur jobba med ekonomifrågor.  
 
PVD:  
Samordnare har preliminärbokat Blåsenhus och Stockholms nation. De har även bestämt tema 
för dagen och haft möte samt fotografering. Fortsatt arbete med projektgrupperna.  
 
Utbildningsutskottet: 
Samordnare har varit på konferens och presenterat programrevideringen till PA-föreningar i 
Sverige. Utskottet har haft möte och diskuterat struktur och modell på kommande utvärdering. 
Utskottets budget har setts över. Samordnare har också varit i kontakt med 
programrevideringen och informerat beteendevetarnas föreningsordförande angående denna.  
 
Webmaster:  
Ansvarig har hjälpt PVD med hemsidan. Fortsatt arbete med webben.  
 
Marknadsföringsutskottet:  



 

 

Samordnare har bestämt projektgrupper. 
Dessa har fått planera sitt arbete själva. Samordnare har planerat Kickoff och möte med 
Evenemangsutskottet. Även fortsatt arbete med Dynamicusloppets marknadsföring.  
 
Vice ordförande:  
Vice ordförande har samtalat med samarbetspartners samt granskat avtal och förberett inför 
avtalsförhandlingar med samarbetspartners. Vice ordförande ska beställa tetramjölk samt 
kontakta företag som inriktat sig på HR gällande sponsring till väskor.  
 
Ordförande:  
Ordförande har haft kontakt med valberedningen angående kandidater till Stämman och deras 
fortsatta arbete. Ordförande har också börjat planera in utvecklingssamtal med styrelsen samt 
haft möte med Beteendevetarnas ordförande.  
 
§ 5 Vett och etikett  
Styrelsen diskuterade vett och etikett på gasquer och andra sittningar. Att hålla tid och etikett 
är extra viktigt att hålla vid gasquer, här är det styrelsens uppgift att vara ett gott föredöme. 
Toastmaster och sånganförare bör ha koll och upplysa kring just vett och etikett.  
 
§ 6 PVD-logga  
Utskottet och samordnare vill byta PVD-logga till en mer stilren typ. Samordnare räcker ut 
hand till marknadsföringsutskottet som kan hjälpa till att ta fram en logga. Styrelsen håller 
med om att byta logga, dock är det viktigt att notera att inte byta logga allt för ofta. Förslag är 
att PVD-samordnare tar vidare saken och återkommer till styrelsen. Detta godkändes av 
styrelsen.  
 
§ 7 Kryssningen  
Evenemangssamordnare lyfte frågan angående budget till kryssningen och bussar dit. Enligt 
ekonomiansvarig finns 2000 kr kvar till bussarna, vilket är vad som skulle behövas till 
projektet. Förslag är att Evenemangsutskottet går över sin budget med 2000 kr. Förslaget 
godkändes.  
 
§ 8 Föreningsstämman 	
Styrelsen diskuterade posterna som ska tillsättas under nästa stämma och lämpliga kandidater 
till dessa poster.  
 
§ 9 P-riks verksamhetsbidrag 	
Ordförande lyfte verksamhetsbidraget från P-Riks och betydelsen av att skicka in bidraget i 
tid, annars behandlas det inte. Detta ska skickas senast 24/10 till ordförande i Dynamicus.  
 
§ 10 Övriga frågor  
- Ny kod: Koden ska bytas till Dynamicus huvudkontor. Förslag är att vice 

Näringslivssamordnare får tillgång till rummet. Beslutet godkändes.  
 

- Unionen: Unionen har en restaktivitet på schemat sedan tidigare termin. Idén från 
Vice ordförande är att aktiviteten kopplas ihop med annat evenemang som Dynamcius 
anordnat. Saken kommer diskuteras vidare.   
 

§ 11 Sekreterarens punkt 
Sekreteraren hade inget att tillägga.  
 



 

 

§ 12 Fika + sekreterare till nästa 
möte 	
	

Fika till nästa möte ordnas av Viktor Hedman. 
 
Sekreterare till nästa möte är Sara Eklund.   
 
§ 13 Återkoppling på mötet 	
Mötet var effektivt och givande vilket hela styrelsen höll med om. Frida är nöjd över sin 
insats (och övrigas).  
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17:34 
 
 
 
__________________________________        _____________________________________ 
Ordförande Paula Blidberg             Sekreterare Sara Eklund  
 
__________________________________    
Justeringsperson Viktor Hedman 
  


