
 

 

 
Styrelsemöte 25/2 – 2019 klockan 16.15 Eng 3 – 0014 

 
Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Lukas Nyberg, Sandra Ekdahl, Oskar Wallén, 
Oskar Knaust, Julia Florén, Ella Ekberg, Sandra Forsberg, Marcus Källgren, Fanny Schildt 
och Fanny Berggren Aspegren.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.19. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att lägga till punkterna ”Enkätsvar”, ”Fotograf PVD Dag”, ”Logga” och 
”Tidsbrief” under § 11 övriga punkter.  
 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  
Styrelsen beslutar att välja Sara Rosell till justeringsperson samt till fikaansvarig.  
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  
Ordförande: Löpande arbete. Mycket kontakt med PVD och P-riks. Har även arbetat med 
våra policys, samt verksamhetsbidraget som vi får från P-riks. 
 
Vice ordförande: Kontinuerligt arbete med möten, försäljning av annonser etc. Har även 
reviderat föreningens sponsringspolicy.  
 
Ekonomiansvarig: Många budgetmöten. Träffat ekonomiansvarig för insparken. Börjat 
fakturera samarbetspartners och gjort klart bokslutet.  
 
Webmaster: Löpande arbete, möte med Nike från projektgruppen för PVD om PVD-fliken 
på hemsidan.  
 
Sekreterare: Löpande arbete och jobbat en hel del med medlemsregistret, samt haft 
telefonmöte med vice-ordförande i P-riks om detta.   
 
Evenemangssamordnare: Löpande arbete. Möten med generalerna. Möte med 
marknadsföringssamordnare om marknadsföringen inför nästa inspark, samt skickat ut en 
enkät om insparken till styrelsen. 
 
Utbildningssamordnare: Välkomnade ny medlem till utskottet. Transkriberat enkätsvar. 
Bollar fortfarande med Assesio om MAP-utbildning.  
 



 

 

Idrottssamordnare: Första utskottsmötet, ett lyckat möte med många medlemmar. Spikade 
”motions-måndag”, sex måndagar är schemalagda. Klar med en inspirationsfilm för 
Dynamicus idrottskoll. 
 
Marknadsföringssamordnare: Möte med evenemangssamordnare. Lagt till nya höjdpunkter 
på Instagram. Tagit fram en vit Dynamicus-logga att ha på bilder. Har även haft första 
utskottsmötet för terminen.  
 
Näringslivssamordnare: Möte med utskottet och planerat inför kommande event.  
 
PVD: Skickat ut officiella inbjudningar till andra föreningar, både personalvetare och andra, 
samt till lärare. Mycket möten med ekonomiansvarig men nu är budgeten är klar. Oskar har 
även påbörjat ett samarbete med valberedningen.  
 
§ 5 Informationspunkt: Styrelsehäng 
Styrelsehänget kommer att bli av den 1 april. Valberedningen återkommer med mer 
information kring eventet.  
 
§ 6 Styrelsemötet 22 april 
Endast sex styrelseledamöter kan medverka på styrelsemötet den 22 april, på grund av 
påskhelgen. Styrelsen beslutar att vi preliminärt behåller mötet trots detta, om ingen annan 
lämplig tid fungerar, ordförande ser över alternativa datum.   
 
§ 7 Städdag! 
Styrelsen ska ha en städdag av kontor och förråd under terminen. Ordförande lägger fram 
förslag på datum i april, efter att PVD har ägt rum. 
 
§ 8 Bordlagd fråga: System för avanmälning/Anmälning 
Förslag på att arbeta fram ett system för vad som händer vid sena avanmälningar från 
evenemang som är kostnadsfria för medlemmarna.  
Viktigt att vara tydliga med denna information redan vid marknadsföringen av ett evenemang. 
Det behövs även ett offentligt dokument/policy som innehåller riktlinjer kring detta. 
Samordnare för utbildnings-, idrotts-, näringslivs- och evenemangsutskottet träffas och arbetar 
fram ett system samt dokument.  
 
§ 9 Företagsnätverket 
Företagsnätverket har inte använts på det sätt som var tänkt från början, nätverksträffen som 
anordnades genom nätverket var dock väldigt uppskattat. Intresset och behovet har inte 
funnits, därmed förs diskussion kring huruvida företagsnätverket ska vara kvar eller avslutas.  
Styrelsen beslutar att avsluta försöksverksamheten företagsnätverket.  



 

 

 
§ 10 Surfresa Portugal 
Idrottsutskottet efterfrågar tankar kring tidpunkt för en ny surfresa i höst, denna gång till 
Portugal. Styrelsen föreslår att lägga resan innan höstterminen börjar, för att det inte ska 
krocka med insparken. Synpunkterna tas med till idrottsutskottet.  
 
§ 11 Övriga frågor  
Enkätsvar: Utbildningsutskottet har fått tillbaka svaren från enkäten som genomförts 
tillsammans med institutionen. Resultaten visar vad studenterna har för åsikter kring 
Dynamicus och utbildningen, både vad som är bra, mindre bra, samt vad som saknas.  
 
Fotograf PVD Dag: Diskussion kring vilken ersättning fotografen som arbetar under dagen 
ska få. Styrelsen är överens om att ersättningen bör uppgå till samma summa som fotografen 
under kvällen. 
 
Logga: Två förslag från Webmaster på loggor till utskottssidorna på hemsidan. I dagsläget 
ligger den gamla loggan kvar, styrelsen röstar fram alternativ 1.   
 
Tidsbrief: Förslag att senarelägga tidpunkten för styrelsens möten på måndagar. Frågan 
bordläggs till ett senare möte, förslagsvis i maj för att rösta igenom till nästa termin. 
 
§ 12 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 13 Återkoppling på mötet 
Bra möte överlag. Bra att vi kom till ett beslut kring företagsnätverket. Kul med bra feedback 
till föreningen från enkäten. Viktigt att tänka på att förbereda sina punkter i tid, för att minska 
antalet ”övriga punkter”.  
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.43. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Sara Rosell 


