
   

 

 

Styrelsemöte 8/3–21 klockan 16:15 via Zoom 

Närvarande: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Tove Hiller, Johanna Nilsson, Oscar 

Åberg Dahlberg, Ingrid Jäder, Mikaela Sandqvist, Nils Elvegård, Mimmi Thomson, Stina 

Svärd, Emil Hultling, Andrea Karthäuser, Andrea Henriksson, Paulina Amestegui Fuentes 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklara mötet öppnat klockan 16.20. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Följande punkter läggs till under § 11 Övriga frågor: 

”Modeller till marknadsföringskampanj” 

Mellan 5 § och 6 § läggs punkten:  

”Valberedningen kommer in och informerar om styrelsehäng” till.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson 

Nils Elvegård väljs till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Har möten med Alumnicus, skriver verksamhetsbidrag till p-riks tillsammans 

med Johanna, återkopplar med internrevisorerna och har löpande kontakt med valberedningen 

gällande vårens rekrytering. Jag har även insta take-over där jag visar lite om mitt arbete och 

min roll.   

Vice ordförande: Det händer inte så mycket nu i mitt arbete. Försöker hitta en lösning på hur 

vi ska göra med annonserna och betalningen på bästa sätt. Ska även nu i mars jobba med 

projektgruppen för kontoret. Samt ska jag börja titta lite på vilka företag som skulle vilja bli 

partners till hösten. Det var lite prat med Hitract om det men har inte fått något svar efter att 

jag mailade tillbaka om hur det skulle gå till och att det kostar. Har på känn att de vill ha ett 

gratis samarbete men vi kommer inte gå med på det.  

 

Sekreterare: Jag har skickat ut nyhetsbrev och spånat på en ny mall för hur nyhetsbrevet ska 

se ut.   



   

 

Ekonomiansvarig: Fortsatt arbete med bokföring men nu för PVD, vi har sökt 

verksamhetsbidrag från P-riks, faktureringsarbete och annars löpande arbete. Har också börjat 

kolla över budgeten för att se om den ska revideras.   

Webmaster: Jag har fortsatt med lite kring LinkedIn, bland annat ett inlägg i samråd med 

PR-gruppen i PVD och hoppas därefter få till ett inlägg med Alumnicus efter vårt möte på 

måndag! Sen har jag gjort lite löpande arbete på hemsidan och i våra fb-grupper. Jag har 

också haft möte med PVD projektledare gällande att få till Adsense för att kunna sända PVD 

live!  

Marknadsföringssamordnare:  

Näringslivssamordnare: Senast har jag diskuterat med utskottet vad som kan locka folk och 

vi tror att fler unika föreläsare från speciella företag kan vara en grej. Vi planerar också att 

slänga upp en liten intressekoll på instastory för att se vad specifikt folk skulle vilja lyssna på!  

Evenemangssamordnare:  

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

PVD:   

Valberedningen: Vi ska ha möte under veckan i syfte att planera styrelsehänget samt 

rekryteringen mer noggrant.  

Projektgruppen Kontoret: Kontoret är äntligen tömt av sociologen och vi kan nu börja vår 

inredning, på onsdag ska Nils och Emil iväg med bil och nästa vecka ska förhoppningsvis jag 

och Tilda måla en Dynamicus-tavla.  

§ 5 Må-bra-runda 

Styrelsen går varvet runt där samtliga styrelsemedlemmar får lyfta hur de mår för tillfället.  

Andrea Karthäuser ansluter till mötet kl. 16.28.  

§ 6 Valberedningen ansluter och informerar om styrelsehänget  

Andrea Henriksson och Paulina Amestegui Fuentes ansluter till mötet kl. 16.32.  

 

Andrea och Paulina informerar om att styrelsehänget kommer arrangeras den 25 mars och 

börja 17.15. Valberedningen informerar om upplägget på styrelsehänget, där de först önskar 



   

 

alla välkomna, följt av en personlig presentation av samtliga i styrelsen. Efter det kommer 

valberedningen öppna upp för frågor till de vars poster ska tillsättas under årsmötet. Den 18 

mars kommer valberedningen publicera ett event där alla intressenter kan anmäla sig, samt att 

de kommer mejla ut information samt länk till styrelsehänget till styrelsen i god tid. Styrelsen 

beslutar att samtliga i styrelsen ska vara med i början av mötet för att presentera sig, men 

resterande tid är det valfritt för de vars poster som inte ska tillsättas att stanna kvar eller ej. 

Valberedningen påminner även om att denna vecka börjar de vars poster ska tillsättas göra 

insta take-overs.  

Andrea Henriksson och Paulina Amestegui Fuentes lämnar mötet kl. 16.45.  

§ 7 Samordnarna har ordet 

Styrelsen fortsätter att köra den här punkten detta och även kommande styrelsemöten. 

Mikaela får ordet och informerar om att hon är lite osäker på hur många medlemmar hon har i 

sitt utskott. Det är en som hoppat av och ett fåtal andra vars deltagande är otydligt. Mikaela 

påminner även styrelsen om att gå in och anmäla sig till ”PA på cykel”. 

Nils tar upp att eventet som idrottsutskottet arrangerade förra veckan blev väldigt lyckat. Nils 

informerar även om att idrottsutskottet fortsätter växa med medlemmar vilket är superkul men 

gör att det blir svårt att fördela arbetsuppgifter på alla. Styrelsen för diskussion kring smidiga 

och tydliga sätt att fördela arbetsbördan inom samtliga i idrottsutskottet. 

Oscar berättar om hur det går med planeringen i utbildningsutskottet. Han har spelat in en 

”rekryteringsvideo” där han uppmuntrar studenter på PA-programmet att söka till ”klass-

coacher”. Videon kommer publiceras nästa vecka och förhoppningen är att pluggstugorna 

kommer börja den 1 april, och som sedan kommer genomföras terminen ut. 

Ingrid berättar om att hon haft möte tillsammans med Uppsalaekonomerna angående 

rekrytering till deras Kontaktdagar. Hon uppmuntrar de i styrelsen att fundera på om någon 

vill vara med och rekrytera till detta.  

§ 8 PVD-monter 

Josefine säger att hon kommer skapa ett dokument med olika tidsspann där samtliga 

styrelsemedlemmar får klicka i vilka tidsspann som passar. Efter det kommer styrelsen delas 

in i grupper om två och två som kommer vara i montern samtidigt.  

Stina Svärd ansluter till mötet kl. 17.00.  

§ 9 PVD-gasque 

Mimmi informerar om att hon har försökt boka ett möte med Upplands Nation fredag 12/3 



   

 

tillsammans med eventgruppen i PVD och väntar på återkoppling. Av det Mimmi tolkat 

verkat det som att eventgruppen vill anordna en digital PVD-gasque. Mimmi säger att hon ska 

återkoppla i Facebook-chatten om vidare information.  

§ 10 Betalningar av samarbeten/annonser/event 

Tilda får ordet och visar upp ett dokument där hon sammanställt alla de synpunkter som 

kommer från styrelsen angående prislistan, varav Tilda öppnar upp för diskussion kring hur 

prislistan ska användas. Styrelsen för diskussion kring hur prislistan ska tillämpas samt om 

den ska revideras eller ej. Styrelsen beslutar att Dynamicus ska bli mer konsekventa med att 

använda prislistan. Prislistan kommer att revideras något under pandemin, där workshops, 

föreläsningar eller dylikt kommer vara något billigare.  

§ 11 Övriga frågor 

”Modeller till marknadsföringskampanj” 

Emil ber styrelsen fundera på om någon har en vän som skulle vilja ställa upp och fotas i 

Dynamicus-tröjorna som ska marknadsföras inom kort.  

§ 12 Sekreterarens punkt 

Sekreterare ber om förtydligande om vad styrelsen kom fram till på 10 §.  

§ 13 Återkoppling på mötet 

Styrelsen tycker det var ett bra möte, Josefine påminner om att det kommer komma mer 

information angående Dynamicus PVD-monter på Facebook.  

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.36. 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ordförande Josefine Kärrman  Sekreterare Tove Hiller 

 

_________________________  

Justeringsperson Nils Elvegård 

 


