
   

 

 
 

Styrelsemöte 2/9 - 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 
Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Ella Ekberg, 
Sandra Forsberg, Nike Norberg-Vanhove, Sophia Gyllenhammar, Fanny Berggren Aspegren 
och Ebba Pers.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.12.  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 	
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.	
	

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 	
Styrelsen beslutar att välja Sandra Forsberg till justeringsperson samt fikaansvarig. 
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen  	
Ordförande: Börjat sätta sig in i rollen, mailat runt och haft kontakt med P-riks.  
 
Vice ordförande: Uppdaterat styrelsens access till förrådet, möte med SSR om 
styrelseutbildning. Börjar starta upp kontakten med samarbetspartners.  
 
Sekreterare: Kontakt med generalerna angående lokalbokningar till insparken, börjar även 
droppa in medlemsanmälningar från hemsidan.  
 
Ekonomiansvarig: Kontakt med revisor, börjat knåpa på ett dokument för utskottens 
budgetar. Samt övrigt löpande arbete. 
 
Webmaster: Ej närvarande vid mötet.  
 
Evenemangssamordnare: Kontakt med generalerna kring kontrakt etc. Löpande arbete.  
 
Utbildningssamordnare: Uppstart och börjat sätta sig in i rollen. Börjat arbetet med 
informationsträffen för fördjupningskurser.  
 
Idrottssamordnare: Förberedelser och arbete inför Dynamicusloppet som äger rum i 
oktober. Börjat planera inför motions-måndag, har även skickat ut en enkät kring detta.  
 
Marknadsföringssamordnare: Kontakt med generalerna, fotat profilbilder för bättre 
enhetlighet.  
 
Näringslivssamordnare: Förbereder kick-off med mentorskapsprojektet på torsdag. 
Rekryteringen med ekonomer och jurister igång. Preliminärbokat studiebesök hos Ants. 
 



   

 

Valberedning: Börjat kolla på rutiner och förbereder inför att arbetet ska dra igång ordentligt.  
 
§ 5 Föreningens styrdokument 
Ordförande informerar och uppmärksammar övriga ledamöter om föreningens policys som 
har skickats ut inför mötet.  
 
§ 6 Inspark och presentation  
Ordförande lyfter viktiga datum under insparken som styrelsen bör medverka vid.  
 
Den 15e september håller styrelsen sitt insparksevent i samband med evenemanget ”fotboll 
med en tvist”. Sandra F och Nike presenterar deras idé till eventet och informerar övriga i 
styrelsen kring uppgifter och ansvarsområden.  
 
Marknadsföringssamordnare informerar även om en marknadsföringsplan som tagits fram 
tillsammans med generalerna.  
 
Ekonomiansvarig lyfter fråga kring kvitton från insparken VT19. Styrelsen för diskussion 
kring kvitton under insparksmånaderna, bland annat hur dessa ska redovisas.  
 
§ 7 PVD 
Posterna som projektledare för PVD 2020 är fortfarande vakanta. Styrelsen diskuterar 
alternativa sätt att driva projektet.  
 
§ 8 Marknadsföring utskottsmöten 
Inför terminsstart och nya medlemmar i föreningen lyfter marknadsföringssamordnare hur vi 
kan jobba med marknadsföring av utskottens första möten för att bjuda in nya medlemmar.  
 
§ 9 Styrelseutbildning med SSR 
Vice ordförande har haft kontakt med SSR kring styrelseutbildning. De efterfrågar vilka 
förväntningar vi har på utbildningen. Övriga styrelseledamöter lämnar tankar och idéer inför 
utbildningen. 
 
§ 10 Folkuniversitetet och studiecirklar  
Den 10e september klockan 16 håller folkuniversitetet en utbildning för de styrelseledamöter 
som har studiecirklar.  
 
§ 11 Diskussionspunkt 
Styrelsen diskuterar hur kommunikation inom styrelsen ska gå till, vilka tillfällen mail 
respektive facebook-chatt ska användas. Styrelsen beslutar att samtliga ska kolla sin mail 
minst en gång om dagen, samt att kontakt primärt sker via styrelsemailen.  
 
§ 12 Ofördelade medel 
Idrottssamordnare ansöker om 506 kr inklusive moms från ofördelade medel till medaljer till 
Dynamicusloppet.  
 
Styrelsen bordlägger punkten till nästa möte, då med tillägg från övriga utskottsledamöter.  



   

 

§ 13 Övriga frågor 
Varje termin har styrelsen en kick-off, förslag och idéer till kick-offen diskuteras.  
Styrelsen ska även fotograferas inom en snar framtid, marknadsföringssamordnare tar  fram 
datum för fotografering.  
 
§ 14 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 15 Återkoppling på mötet 
Trevligt att starta igång! Mycket info och goda diskussioner.  
 
§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.12.  
 
 
_________________________   _________________________ 	
Ordförande Rebecca Ingman    Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Sandra Forsberg 
 
 


