
   

 

 

 

Styrelsemöte 22/2 - 2021 klockan 16.15 via Zoom 
 

Närvarande: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Tove Hiller, Johanna Nilsson, Oscar Åberg 

Dahlberg, Ingrid Jäder, Mikaela Sandqvist, Nils Elvegård, Mimmi Thomson, Stina Svärd, 

Emil Hultling, Andrea Karthäuser 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning  
Punkt nummer § 11 Betalning av samarbeten/annonser/event kommer eventuellt skjutas upp 

till nästa styrelsemöte.  

 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Ingrid Jäder till justeringsperson samt fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Just nu är det en lugnare period, främst löpande arbete och återkoppling av 

äldre ärenden, mycket mail haha… Laddar upp inför att ta tag i all dokumentation och prepp 

för årsmötet och inväntar lite projekt som P-riks snart skickar ut. 

 

Vice ordförande: Inte så mycket arbete just nu utan det flyter på med nyhetsbrevsbidrag och 

arbete med det nya kontoret. Vi ska ses inom snar framtid och fixa allt under en heldag är 

tanken, sen ska det typ vara klart är tanken. Förbereder lite inför mars då jag ska försöka 

använda LinkedIn och tidigare kontakter för att se om vi kan få till oss nya samarbetspartners. 

Ska även höra med PvD om de har någon kontakt som är intresserad.  

 

Sekreterare: Nu mellan det senaste styrelsemötet och detta har jag mest suttit med 

omregistrering av medlemmar. Det blev lite strul då många aktiva medlemmar blev 

automatiskt utträdda men jag hoppas och tror att det mesta har löst sig. Deadline för 

omregistrering är den 26 februari så har lite tid att gå igenom ytterligare. Har även registrerat 

alla nya medlemmar som deltog på vårens inspark. Annars är det dags att börja skriva på 

februaris nyhetsbrev.  

 

Ekonomiansvarig: Jag har skickat ut alla fakturor till våra samarbetspartners, gjort 

bokföringen för januari tillsammans med Alexandra och försökt fixa alla kvitton/utlägg för 

insparken.  

 

Webmaster: - 

 



   

 

Evenemangssamordnare: Vi har dragit igång våra möten och började med ett lugnt möte där 

vi mest lärde känna varandra lite och sen diskuterade vi idéer under terminen. Vi började 

planera att köra ett på spåret via Zoom men bestämde att köra en intressekoll först. Vi ska ta 

vidare diskussionen nu på torsdag om hur vi går vidare med detta och vad vi vill göra. 

 

Utbildningssamordnare: Har jobbat med mentorskapsprojektet där jag lyckats få med 

universitet i att utbilda våra mentorer innan terminen och även en mentorskaps merit från 

enheten för mobilisering (mer poäng till utbyte) för dem som är mentorer. Utöver det är 

planeringen inför infoträff för T-4:or igång och planeringen för en träff för utbytesstudier. 

Och en träff för Excelutbildning.  

 

Idrottssamordnare: Idrottsutskottet har nu haft sitt första möte med totalt 18 stycken 

utskottsmedlemmar vilket är väldigt roligt! På mötet gavs en introduktion till vad det innebär 

att vara med i ett utskott men även vad man själv får ut av det. En brainstorm av aktiviteter 

som kan genomföras nu gjordes och därefter ska de förslag som är mest populära genomföras. 

Eftersom det är väldigt många med i utskottet så kommer det skapas olika projektgrupper för 

att få en bra arbetsfördelning. Detta är vad som kommer ske inom utskottet snart:  

- Curve fever datorspel evenemang online 3/4. 

- Löpa med PA startar igång igen inom kort som en stående aktivitet (förslagsvis på 

tisdagar).  

- Allmänt: Hallen är avbokad fram tills mars i dagsläget (är på stand by om FHM ändrar 

regler). 

 

Marknadsföringssamordnare: - 

 

Näringslivssamordnare: Har haft Culture by Design vilket kändes bra! Nästa grej blir 

Uppsala Kommun som jag och utskottet funderar hur vi kan locka folk att delta. På ständig 

jakt efter intressanta företag att samarbeta med.  

 

PVD: Vi har gått igenom allt som är PvD:s i förrådet och inventerat det. Vi har också jobbat 

med hemsidan till mässan och presenterat den för projektgruppen som fick komma med idéer 

kring utseendet.  

 

Valberedningen: Vi har sedan förra veckan fortsatt med planeringen inför vår 

marknadsföring av posterna. Vi har bland annat fortsatt insamlingen av info-texter inför vårt 

första inlägg och även mailat ut datum och tider för när alla ska ha sin insta-takeover.Vi har 

även planerat styrelsehänget ytterligare. Vårt arbete består med andra ord av mycket planering 

just nu.  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Styrelsen tar in denna punkt på prov även för denna terminen. Samtliga i styrelsen får komma 

till tals och berätta hur man mår i nuläget.  

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Styrelsen provar på en ny punkt där utskottssamordnarna får möjlighet att lyfta frågor rörande 

utskotten.  



   

 

 

Emil informerar om att bara är två aktiva medlemmar i marknadsföringsutskottet, vilket 

påverkar kreativiteten. Ett förslag är att sprida ordet till de aktiva medlemmarna i de övriga 

utskotten, för att försöka öka intresse för övriga utskott.  

 

Mikaela informerar om att de i evenemangsutskottet planerar för flertalet nya event och 

överraskningar, bl.a. PA på cykel den 27 mars.  

 

Oscar informerar om att han är i full gång med planeringen och förändringen av 

utbildningsutskottet, och att han ska börja rekrytera mentorer till ”plugg-stugorna” nu i mars. 

Oscar lyfter även frågan om förändringen av utskottet är något som måste lyftas på årsmötet. 

Styrelsen för diskussion kring om det är så att man måste ändra i stadgarna, men kommer 

fram till att det endast är interna dokument om utbildningsutskottets format som måste 

revideras.  

 

Nils informerar om att det är väldigt stor uppslutning i idrottsutskottet. Han överensstämmer 

därför med tidigare förslag om att försöka samarbeta med bl.a. marknadsföringsutskottet, för 

att skapa större engagemang i samtliga utskott. Nils lyfter även förslaget att försöka hitta på 

saker inom utskotten, utifrån de restriktioner som finns, för att försöka bibehålla det 

engagemang som finns i utskottet för att de inte ska lämna.  

 

§ 7 PVD-monter 

Mimmi och Stina informerar kort hur årets digitala PvD-mässa kommer se ut, och lyfter 

frågan om styrelsen vill ha en monter som representerar Dynamicus. Styrelsen för diskussion 

kring frågan, punkter som diskuteras är bl.a. att en monter vore ett bra sätt att marknadsföra 

de vakanta posterna, ett tillfälle att anordna någon lek eller tävling för medlemmarna, samt 

sätta upp ett schema så alla styrelsemedlemmar inte behöver vara i montern hela dagen. 

Styrelsen beslutar att Dynamicus ska ha en monter på PvD-mässan, och väljer att under nästa 

styrelsemöte föra närmare diskussion kring hur montern ska vara.  

 

Mimmi och Stina informerar även om att det finns en oro inom projektgrupperna att 

deltagandet inte ska vara så högt. Styrelsen ska därför hjälpa till att sprida ordet bland vänner, 

samt medverka själva i den mån det går.  

 

§ 8 PVD-gasque  

Mimmi och Stina informerar om att det finns ett nytt rektorsbeslut som berör restriktioner 

som sträcker sig till slutet av maj, och lyfter frågan om de ska planera för att ha en utomhus-

gasque i slutet av maj eller om de ska skjuta upp gasquen till höstterminen. Styrelsen för 

diskussion kring hur eventprojektgruppen för PvD ska fortsätta med planeringen för gasquen. 

Styrelsen lämnar diskussionen för tillfället, och återkommer till diskussionen på § 10 - kring 

vilka riktlinjer Dynamicus ska ha gällande event under Covid-19.  

 

§ 9 Åtgärder för avanmälningar på event 

Ingrid informerar om ett förslag som kommer från näringslivsutskottet för att minska 

avanmälningar på event. Förslaget innebär att de som har anmält sig till event får en ”prick” 

om de är så att de inte dyker upp på eventet. Styrelsen för diskussion kring de eventuella för- 



   

 

och nackdelar som kommer med att använda ett sådant system. Ingrid ska ta vidare den 

diskussion som förts under styrelsemötet tillbaka till sitt utskott, och fortsätta fundera kring 

hur utskotten kan locka deltagare och hindra avanmälningar.  

 

Oscar Åberg Dahlberg lämnar mötet 17.16.  

 

§ 10 Anordna event under Covid-19 

Josefine börjar med att informera på nytt om att styrelsen går efter Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Styrelsen för diskussion kring genomförbarheten av event som planeras 

inom utskotten. Styrelsen beslutar att fortsätta med de riktlinjer vi haft innan, att vi går efter 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner när utskotten planerar event.  

 

Frågan angående PvD-gasquen genomförbarhet lyfts återigen. Mimmi och Stina ska föra 

vidare informationen till eventprojektgruppen att de kan behålla bokningen på Upplands 

Nation, och planera för att genomföra gasquen utomhus där max fyra personer får sitta i 

samma sällskap. Mimmi säger att hon även kan föra vidare information till projektgruppen, att 

de i eventprojektgruppen kan få alternativet att genomföra en digital gasque om de så vill.  

 

Mimmi och Stina ska dubbelkolla med projektgruppen för gasquen hur många Upplands 

Nation kan ta in och fortfarande hålla de restriktioner som finns. Tilda lyfter förslaget att de 

platser som kommer finnas tillgängliga på gasquen isåfall i första hand ska erbjudas till årets 

och förra årets projektgrupper för PvD. Om det fortfarande finns plats för fler efter det, bör 

platserna i första hand erbjudas till nya studenter på programmet. Mimmi och Stina ska kolla 

upp hur många platser det kommer finnas, och återkomma i chatten eller på senare 

styrelsemöte.  

 

§ 11 Betalningar av samarbeten/annonser/event 

Tilda delar med sig av Dynamicus-prislista, som gäller marknadsföring, samarbeten, events 

och så vidare. Hon lyfter frågan om det är en prislista vi ska använda oss av när företag 

kontaktar Dynamicus. Styrelsen beslutar att Tilda ska mejla prislistan till samtliga 

styrelsemedlemmar så samtliga får tid att se över den, detta så att styrelsen kan diskutera 

frågan mer grundligt vid nästa styrelsemöte.  

 

§ 12 Dynamicus-tröjor som pris  

Styrelsen för diskussion kring vilken budget det ska dras pengar från om Dynamicus-tröjor 

lottas ut som pris vid tävlingar eller liknande. Johanna säger att det som är lämpligast är att 

det utskottet som anordnar tävlingen, med Dynamicus-tröja som pris, får ta pengar från deras 

budget. Samtliga i styrelsen håller med om detta resonemang.  

 

§ 13 Övriga frågor 

 

§ 14 Sekreterarens punkt  

Sekreteraren frågar om förtydligande om det var så att pengar för Dynamicus-tröjor som pris 

dras från berört utskotts budget.  

 

§ 15 Återkoppling på mötet 



   

 

Stina och Mimmi tackar för input som berör PvD. Emil tar upp att han gärna behåller punkten 

”Samordnarna har ordet”. Styrelsen överensstämmer att det är skönt att få tid på 

styrelsemötena för att diskutera och ta beslut tilsammans.  

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.07. 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Josefine Kärrman    Sekreterare Tove Hiller 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Ingrid Jäder 


