
 

 

 

Styrelsemöte 28/1 – 2019 klockan 16.15 Eng 3 - 0014 
 

Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Oskar Vallén, Sandra Ekdahl, Lukas Nyberg, 

Ella Ekberg, Fanny Berggren Aspegren, Marcus Källgren, Sandra Forsberg och Oskar Knaust. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att lägga till punkterna ”Gamla tröjor”, ”Utmärkelser Vemdalen” och  

”Alumnicus” 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 Ella Ekberg till justeringsperson samt till fikaansvarig. 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Fortsatt kontakt med beteendevetarnas förening angående sittning tillsammans. 

Kontakt med Pil, Personalvetarna i Lund, angående deras arbetsmarknadsdag. Haft möte med 

generalerna och P-riks. Startat ny studiecirkel.  

 

Vice ordförande: Kontinuerligt arbete med samarbetspartners, sålt annonser och övrigt 

löpande arbete.  

 

Sekreterare: Har skrivit årets första nyhetsbrev och övrigt löpande arbete.  

 

Ekonomiansvarig: Äntligen kommit igång ordentligt. Uppdaterat dokument, kontakt med 

banken, samt övrigt löpande arbete. 

 

Webmaster: Hittat gammal facebookprofil ”Dynamicus Uppsala”, börjat på en sida på 

hemsidan som heter ”Inspark VT19” med samlad information kring insparken. 

 

Marknadsföringssamordnare: Haft möte med övriga utskottssamordnare. Gjort headers till 

alla utskottets facebookgrupper, tagit emot nya tröjor, bokat fotograf Felicia Westling 

Andersson till avslutningsgasquen.  

 

Evenemangssamordnare: Ställde ut på välkomstmässan i Universitetsaulan med Dynamicus 

monter. Möte med övriga utskottssamordnare. Haft första återkopplingsmötet med 

generalerna och insparkssamordnaren. 



 

 

 

Näringslivssamordnare: Lagt upp event till inspirationsföreläsningen med SÄPO. Kontakt 

med Ants angående deras föreläsningar. Arbetar med förflyttningen av Assesios dokument, 

mailuppgifter osv. till utbildningsutskottet.  

 

Utbildningssamordnare: Startat en ny studiecirkel, skriver över mailadresser fortfarande.  

 

Idrottssamordnare: Kollat bland medlemmarna vilka som vill vara kvar i utskottet. 

Innebandyn drar igång på onsdag. Påbörjat ett nytt projekt: att få gruppen ”Dynamicus 

Idrottskoll” mer aktiv.  

 

PVD: Möten med samtliga projektgrupper. Ska snart ha möte med SthlmUP, samt skriva 

kontrakt med Stockholms nation.  

 

§ 5 Styrelsens insparksevent 

Sandra F presenterar idé till styrelsen presentation under eventet, ett spex godkänns där 

samtliga i styrelsen deltar och visar upp sina respektive poster. Ett alternativt namn till 

Dynamicuskvällen diskuteras och förslaget Tävla med Dynamicus tas fram. Ella för förslaget 

vidare till generalerna. 

 

Lukas och Markus presenterar ingående upplägget för kvällen, samt efterfrågar material av 

övriga i styrelsen. Sandra E får ansvar att fotografera under kvällen. Styrelsemedlemmarna 

delas in i grupper och lekarna fördelas till grupperna.  

 

§ 6 Datum för årsmöte 

Ordförande lägger fram två förslag på datum, 14/5 och 22/5. Styrelsen godkänner att årsmöte 

2019 äger rum den 14 maj, under förutsättning att valberedningen kan delta.  

 

§ 7 PiL Arbetsmarknadsdag 

Styrelsen har fått inbjudan till PiLs arbetsmarknadsdag i Lund 14/3-19. Boende är 

kostnadsfritt. Sju medlemmar uppvisar intresse att delta under arbetsmarknadsdagen, 

ordförande meddelar PiL.  

 

§ 8 Aktiviteter VT19 

Ordförande påminner övriga styrelseledamöter att uppdatera styrelsens dokument för 

”Aktiviteter VT19” löpande. 

 

§ 9 Utvärdering av fotograf 

Marknadsföringssamordnare har skickat med en diskussionsfråga angående de första bilderna 

fotografen tagit från Vintergasquen. Styrelsen uppmärksammar att redigeringen av bilderna 



 

 

leder till försämrad kvalitet. Förslag på helvit logga istället för färgad. Samt en önskan av 

ökning av antalet bilder som publiceras. Ordförande skickar med förslagen till 

marknadsföringssamordnare, eventuellt behövs fotografens kontrakt uppdateras. I övrigt 

mycket bra och levande bilder! 

 

§ 10 Dynamicuströjor till Styrelsen 

Styrelsen beslutar att samtliga styrelseledamöterna betalar tröjorna för egna pengar, om man 

vill ha en tröja. 

 

§ 11 Depå-tältet 

Dynamicus har tidigare fått ett depå-tält från Serve Office, vilket för tillfället står i vice 

ordförandes privata förråd. Tältet behöver flyttas från denna plats innan vårterminens slut, 

alternativt kasseras. Styrelsen beslutar att depå-tältet ska behållas, vice ordförande diskuterar 

ny plats med berörda utskottssamordnare framöver. 

 

§ 12 Övriga frågor  

Gamla tröjor: Det finns 27 stycken gråa tröjor i udda storlekar kvar, dvs den gamla modellen 

av Dynamicuströjan. Styrelsen beslutar att fokusera på försäljning av den nya modellen nu, 

och inte marknadsföra den äldre modellen för tillfället. Vice ordförande och ekonomiansvarig 

arbetar fram ett eventuellt förslag på att samarbetspartners kan trycka deras logga på de 

tidigare tröjorna som en annonsplats, om intresset finns.  

 

Utmärkelser Vemdalen: Styrelsen beslutar att utmärkelserna i Vemdalen ska ses över inför 

nästa års resa till Vemdalen. 

 

Alumnicus: Dynamicus ordförande har för tillfället en plats i Alumnicus styrelse. Ordförande 

och vice ordförande har förslag att inleda ett samarbetsavtal istället. Styrelsen beslutar att 

ordförande och vice ordförande kan ta fram ett samarbetsavtal.  

 

§ 13 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga. 

 

§ 14 Återkoppling på mötet 

Kul med bra och fler diskussioner. Roligt inslag med spex-förslaget från Sandra F. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.08. 

 

_______________________                   _________________________ 

Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 

 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Ella Ekberg 


