
 

 

 
Styrelsemöte 25/3 – 2019 klockan 17.15 Eng 3 - 0014 

 
Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Lukas Nyberg, 
Fanny Schildt, Fanny Berggren Aspegren, Sandra Forsberg, Oskar Knaust, Julia Florén, Ella 
Ekberg och Marcus Källgren. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.20. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  
Styrelsen beslutar att välja Fanny Schildt till justeringsperson samt till fikaansvarig.  
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  
Marcus Källgren anländer till mötet klockan 17.23. 
 
Ordförande: Möte med företagsekonomiska institutionen om eventuell master till 
programmet. Skrivit på handlingar och inbjudan till årsmötet. Har vart på P-riks Riksmöte i 
Gävle. Har även haft take-over på Dynamicus Instagram. 
 
Vice ordförande: Löpande arbete, har vart på P-riks Riksmöte i Gävle med ordförande.  
 
Sekreterare: Rensat bort gamla medlemmar i medlemsregistret och uppdaterat några av 
postens dokument och lathundar.  
 
Ekonomiansvarig: Mycket arbete med budgeten, tagit kontakt med föreningens revisor samt 
övrigt löpande arbete.  
 
Webmaster: Gjort bilder till alla utskottssidor på hemsidan.  
 
Marknadsföringssamordnare: Har fått hem den nya kameran samt den framkallade 
styrelsebilden. Bilderna från Avslutningsgasquen är färdiga och uppladdade på Facebook.  
 
Näringslivssamordnare: Haft möte med vittnesstöd, arbetat med mentorskapsprojektet. 
Bollat idéer kring med Academic Work kring studiebesök.  
 
Idrottssamordnare: Har haft utskottsmöte, projektgrupperna är igång med sitt arbete. 
Motions-måndag är i full gång.  
 
PVD: Haft avstämningsmöte med samtliga projektgrupper. Dagen närmar sig vilket innebär 
mycket arbete. Mycket kontakt med Pil och SthlmUp. Även mycket arbete med budget.  
 



 

 

Utbildningssamordnare: Löpande arbete.  
 
Evenemangssamordnare: Haft utskottsmöte. Tillsatt nya generaler till insparken HT19.  
 
§ 5 Budget 2019 
Ekonomiansvarig går igenom den reviderade budgeten för 2019, som tagits fram tillsammans 
med ordförande.  
 
Diskussion förs kring synpunkter och eventuella ändringar. Ekonomiansvarig tar fram ett nytt 
förslag med korrigeringar som presenteras på nästa möte. Punkten bordläggs till nästa möte.  
 
§ 6 Monter PVD 
Styrelsen beslutar att Sara och Fanny får ta upp till 150 kr från intern/extern representation 
från styrelsens budget till att köpa material att pynta Dynamicus monter på PVD med. 
 
Nämna parter presenterar även ett förslag på aktivitet till montern.  
 
§ 7 Övriga frågor  
 
§ 8 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 9 Återkoppling på mötet 
Eloge till Sandra för arbetet med budgeten. Bra diskussioner och synpunkter kring budgeten.  
 
§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.52.  
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Fanny Schildt 
 
 


