
 

 

 
Styrelsemöte 6/5 – 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 

 
Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Sandra Ekdahl, Lukas Nyberg, Oskar Vallén, 
Oskar Knaust, Julia Florén, Marcus Källgren, Sandra Forsberg, Fanny Berggren Aspegren, 
Ella Ekberg och Fanny Schildt.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.21. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Punkterna ”Beslut om soffa” och ”Återkoppling kuratorskonventet” läggs till under § 12 
övriga frågor.  
 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  
Styrelsen beslutar att välja Oskar Knaust till justeringsperson samt till fikaansvarig.  
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  
Ordförande: Förberett handlingar inför årsmötet. Fortsatt kontakt med revisor. Även mycket 
kontakt med valberedningen angående kandidater till styrelsen.  
 
Vice ordförande: Löpande arbete. Startat upp utvärderingar med alla samarbetspartners, ska 
på möte med Uppsala Kommun för fortsatt samarbete. Förberett inför utvecklingsdagar i 
Stockholm i helgen.  
 
Ekonomiansvarig: Löpande arbete, skrivit halvårsrapport inför årsmötet.  
 
Webmaster: Löpande arbete.  
 
Sekreterare: Arbetat med medlemsregistret, skickat ut omregistreringslänk till 
medlemmarna. Skrivit och skickat ut månadens nyhetsbrev.  
 
PVD: Avslutande möten med utskottet. Startat upp flera utvärderingar kring årets PVD. Har 
även arbetat med överlämningen.  
 
Utbildningssamordnare: Möte med utskottet, sammanställt enkäten från uppdraget från 
företagsekonomiska institutionen. Fortsatt policyarbete. MAP-utbildningen med Assessio drar 
igång imorgon tisdag.  
 
Idrottssamordnare: Haft påskäggsjakt med utskottet. Lagt till två stycken motions-måndagar 
nu i maj. Gått ut med evenemang för volleyboll/beach-fotboll. Planerar spikeboll-evenemang i 
slutet av maj.  
 



 

 

Näringslivssamordnare: Mentorskapsprojektet är igång och ansökningen är öppen. 
Studiebesök på Academic Works uppsalakontor i slutet av veckan. 
Har kommit igång med rekrytering av koordinatorer till uppsalaekonomernas kontaktdagar.  
 
Evenemangssamordnare: Möte med kuratorskonventet, haft lyckat musikquiz på V-dala.  
 
Marknadsföringssamordnare: Skrivit klart överlämningen. Gjort powerpoint till årsmötet. 
Planerat möte med generalerna inför marknadsföringen av höstens inspark.  
 
§ 5 Årsmöte 
Dynamicus årsmöte äger rum den 14e maj, klockan 16.30. Ordförande påminner övriga i 
styrelsen om vad som behöver förberedas inför mötet. Styrelsen delas in i par inför frågestund 
till kandidater, samtliga ställer minst en fråga.  
 
§ 6 Studiecirklar 
Ordförande påminner samtliga utskottssamordnare om att studiecirklarna ska signeras och 
skickas in efter terminens sista utskottsmöte.  
 
§ 7 Sista mötet 
Vårterminens sista styrelsemöte är planerat den 3e juni, de nya styrelseledamöterna kommer 
att medverka under mötet den 20e maj. Styrelsen är överens om att stryka mötet den 3e juni 
och sätta mötet den 20e maj som terminens sista möte istället.  
 
§ 8 Överlämningar 
Överlämningarna ska skrivas klart inför terminens slut så att samtliga överlämningar till de 
nya ledamöterna sker innan sommaren.  
 
§ 9 P-riks årsmöte 
I höst ska Dynamicus anordna P-riks Årsmöte och en projektgrupp ska tillsättas.  
Vice ordförande fixar en intresseanmälningslänk som publiceras på Dynamicus kanaler.  
Ella Ekberg lämnar mötet klockan 16.56.  
 
§ 10 Ordförandeträff 
Vice ordförande och näringslivssamordnare var i april på ordförandeträff med P-riks. 
De för vidare inputs och idéer från träffen som kan vara bra att ha med oss till hösten, t.ex. en 
”åtgärdslista” och ”utvecklingssamtal” inom styrelsen.  
Ella Ekberg ansluter till mötet igen klockan 17.01. 
 
 
 
 



 

 

§ 11 Beslut om förra årets resultat  
Ordförande och ekonomiansvarig vidarebefordrar inputs från föreningens revisor. Exempelvis 
att beslut om förra årets resultat ska ske på årsmöte. Han ger även förslag på att införa en 
hållbarhetspolicy i föreningen.  
 
§ 12 Övriga frågor  
Beslut om soffa: Under styrelsens städdag på kontoret investerades det i en soffa till kontoret. 
Styrelsen ansöker retroaktivt om 500 kr från budgeten ”kaffe & kontormaterial” till inköpet.   
 
Styrelsen beslutar att retroaktivt godkänna ansökan om 500 kr från budgeten ”kaffe & 
kontorsmaterial” för att köpa en soffa till kontoret.  
 
Återkoppling kuratorskonventet: Evenemangssamordnare återkopplar från ett möte med 
kuratorskonventet, där flera studentföreningar i Uppsala samlades för att diskutera ett förslag 
på en gemensam insparksplanering bland föreningarna. Diskussion förs kring förslaget, 
evenemangssamordnare har fortsatt kontakt kring kuratorskonventet.  
 
§ 13 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga. 
 
§ 14 Återkoppling på mötet 
Kul att se alla igen efter ett litet uppehåll, kul möte!  
 
§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.31. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Oskar Knaust 
 
 


