
 

 

 
Styrelsemöte 11/3 – 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 

 
Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Fanny Schildt, 
Oskar Knaust, Marcus Källgren, Julia Florén, Lukas Nyberg och Ella Ekberg.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att lägga till punkterna ”Nulägesrapport” och ”P-riks årsmöte” under § 13 
Övriga frågor.  
 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  
Styrelsen beslutar att välja Lukas Nyberg till justeringsperson samt till fikaansvarig.   
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  
Ordförande: Mycket löpande arbete. Skrivit på P-riks bidragsansökningar. Kollat på förslag 
till städdag för styrelsen.  
 
Vice ordförande: Reviderat policys, efterfrågat sponsring till styrelsens monter på PVD.  
 
Ekonomiansvarig: Bokfört, bokslutet är inne. Samt löpande arbete.  
 
Sekreterare: Har registrerat alla nya medlemmar för terminen i medlemsregistret och övrigt 
löpande arbete.  
 
Webmaster: Gjort om utskottssidorna på hemsidan, samt övrigt löpande arbete.  
 
Utbildningssamordnare: Informationsträff för T4 inför fördjupningskurs är genomförd. 
Spikat datum för certifiering med Assesio. Planerar att revidera jämställdhetspolicy på nästa 
utskottsmöte.  
 
Näringslivssamordnare: Tillsatt projektgrupp för mentorskapsprojektet. Börjat planera 
studiebesök hos Academic Work. Påbörjat process för vittnesstöd i april.  
 
Marknadsföringssamordnare: Släppt nytt avsnitt med podcasten Surra med PA. Beställt 
styrelsebild och en ny kamera. Haft möte med fotograferna och satt upp förhållningsregler 
tillsammans. 
 
Idrottssamordnare: Motions-måndag har kommit igång. Surfresan till Portugal är släppt 
med intresseanmälan. Börjat planera fler evenemang, t.ex. catch the flag i vår. 
 



 

 

Evenemangssamordnare: Haft avslutande möte med generalerna och insparkssamordnaren. 
Öppnat anmälan för nya generaler. Börjat kontakt med projektgrupp för Vemdalen 2020, samt 
kontakt med Skistar.  
 
PVD: Biljetterna till Gasquen är släppta och sålde slut på 30 minuter. Börjat släppa 
föreläsare, monterföretag och kontaktsamtal. Har även gästat podcasten Surra med PA.  
 
§ 5 PVD monter 
Styrelsen diskuterar förslag på någon form av lek till vår monter på PVD. Projektledare för 
PVD kollar med PR-gruppen om styrelsen kan ha en egen vinst på eventuell aktivitet.  
 
Vice ordförande kollar efter sponsring från våra samarbetspartners för att pynta montern.  
 
§ 6 Halvårsrapport för innevarande termin 
Samtliga styrelseledamöter ska skriva en halvårsrapport i löpande text kring vad de har gjort 
under terminen, till handlingarna inför Årsmötet den 14/5-19. Deadline att skicka in rapport 
senast den 26 april till ordförande.  
 
§ 7 Propositioner från styrelsen till årsmötet?  
1 april ska dagordningen inför årsmötet 2019 skickas ut, därmed bör eventuella propositioner 
tas fram till nästa styrelsemöte den 25/3-19.  
 
§ 8 Ekonomiskt styrdokument  
Ekonomiansvarig har uppdaterat Dynamicus Ekonomiska styrdokument. Viktig att samtliga 
ledamöter är medvetna om vad detta innehåller samt följer dokumentet. Strävan att få 
dokumentet mer aktivt och allmänt känt i föreningen.  
 
Ekonomiansvarig vill även påminna om att Dynamicus betalkort ska kvitteras ut av 
styrelseledamot och återlämnas sedan av samma person, på kontoret.  
 
§ 9 Godkännande av revidering av Marknadsföringspolicy för inlägg på Dynamicus 
officiella kanaler 
Styrelsen beslutar att godkänna revidering av Marknadsföringspolicy för inlägg på 
Dynamicus officiella kanaler.  
 
§ 10 Godkännande av revidering av Sponsringspolicyn 
Styrelsen beslutar att godkänna revidering av Sponsringspolicyn. 
 
§ 11 Feedback från generalerna inspark VT19 
Styrelsen diskuterar feedback från generalerna kring insparken. 
 
§ 12 System för utskottens Kick-off:er 
Fråga kring huruvida det behövs något krav på medverkan på utskottsmöten för att få delta på 
utskottets kick-off eller ej. Styrelsen diskuterar kring eventuell förändring av utskottens kick-
offer inför hösten.  
 



 

 

§ 13 Övriga frågor  
Samrådsmöte: Utbildningssamordnare ska på samrådsmöte med institutionen och tar upp 
vilka punkter kring föreningen som önskas tas med till mötet. 
 
P-riks årsmöte: Dynamicus har fått förfrågan från P-riks ordförande att anordna P-riks 
årsmöte 2019 i höst. Styrelsen är överens om att vi är intresserade av att tillsätta en 
projektgrupp för att anordna detta. 
 
§ 14 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 15 Återkoppling på mötet 
Bra hembakat fika. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.49. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Lukas Nyberg 
 
 


