
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-02-02 klockan: 15-17 

 

Närvarande: Anna Nyberg Sara Pettersson, Jessica Andersson, Gustav Brandt, Veronica 

Einestedt, Carolina Nilsson, Erik Zetterström, Stina Björk, Mattias Wiséen 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkännes 
 

3) Val av justerare   Sara valdes till justerare 
 

4) Inlägg av övriga frågor  1 övriga frågor 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes 
 
6) Minuten 

NLU,    Maria kan tyvärr inte vara med på 

    det första utskottsmötet. Stina har 

mejlat ut till de nya aktiva för att informera om överlämningsträffen.  
SU,     Ska ha första utskottsmötet på 

    torsdag. Vice ska även läsa igenom 

vp och ge feedback till Carolina.  
UU,    I deras vp har de lagt en stor 

    fokusering på internationalisering 

Har försökt få tag på Robert på TRIA inför arbetsrättsagarna. Har nu också ändrat 

i stadgarna för gästföreläsningsarbetsgruppen.   

Webbmaster   Har uppdaterat hemsidan till viss 

    del främst om styrelsen. Har kollat 

upp hur det skulle fungera med en filmaker, och det ser ut att vara ett bra 

alternativ gällande företagsregister.  

Sekreterare,   Har nu fått in svar från alla 

    arbetsgrupper inför 

överlämningsträffen. Alla arbetsgrupper har representanter. Fått mejl från 

KOGVET och det tycker att vi ska teckna två olika försäkringar för 

sektionsrummet, ska kolla upp varför det vore bra.  

Kassör,    Har börjat bokföra för januari. Har 

    upptäckt att de finns aktiva inom 



PULS som inte är medlem ska mejla till dem och påminna dem om att de ska bli 

medlemmar. 

Vice,    NH verkar inte vara så jätte 

    angelägna om att vi kan ha vår 

kickoff där. Ska börja kolla upp andra alternativ. Väntar fortfarande på att Per ska 

skicka in sammanställningen av företagen.   
Ordförande,   Har varit på sektionsmöte förra 

    veckan där det förtydligas att det 

ligger i vårt åtagande att marknadsföra STUFF bland annat genom veckomejl. Det 

kommer att komma in mer pengar från STUFF då förra styrelsen hade lämnat in 

rapporten för sent. Förra veckan hade Anna möte med i-sektionen. De tror vi 

skulle försöka få med så många som möjligt från Pa. Anna förslag är att ha 

intervjuteknik på första pulspuben, eftersom det  ligger nära i datum när i-

sektionen har sina arbetsdagar. I sektionen kommer att tillhandahålla två 

fallbeskrivningarna. De nya aktiva har nu blivit kopplade till respektive e-mail, 

för deras arbetsgrupp. P-riks representanter och Anna har blivit bjudna till 

Karlstad för årsmötet. Det kommer även att komma gymnasieelever till 

universitetet, Danne undrar i fall vi kan ordna med studentrepresentanter för att 

svara på frågor, allt från utbildningsfrågor till allmänna studentfrågor. Det 

kommer att äga rum den 10/2 kl 10-13. . Anna ska höra med den gamla styrelsen 

då de flesta i styrelsen har föreläsningar, Erik har möjlighet att vara där. Forumet 

kommer även att ske i Norrköping den 26/2 då Jessica och Sara ska försöka att 

representera. Den 11/3 kommer dessa dagar att ske igen, vi ska försöka få 

representanter till det tredje tillfället också. Har nu fått svar från alla föreläsningar 

och tiderna för att besöka klasserna är nu spikade.   

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll Protokollet 090128 justerades 

 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi    Kassa: 2574,5 
    PG: 109 084,75 
    Sparkonto: 100 000   
9)  Tröjbidragets fördelning  Vi ska fördela ut den totala 

    summan till arbetsgrupperna, vi har 

5000 kr att dela ut. Veronica ska kolla med Malin för att få en större inblick i hur 

det skall fördelas. Veronica ska sen lägga ett förslag på hur pengarna ska fördelas, 

som vi i styrelsen godkänner.  
 
10) Direktiv för mentorsprojektet  En mall måste göras snarast då 

    studenterna efterfrågar detta, de vill 

ringa efter egna mentorer. Ansvaret ligger på den nytillsatta arbetsgruppen som 

skall ge ut all information. Viktigt att alla förutsättningar kring mentorsprojektet 

kommer ut snarast möjligast. Vi inom styrelsen är eniga om att vi anser att aktiva 



ska ha förtur på mentor, då vi vill gagna deras engagemang. Men det är något 

som arbetsgruppen får diskutera vidare i samråd med Danne.  
 

11) Presentationen i klasserna   Anna har hittat ett förslag i det lilla 

    arkivet på en enkät som vi skulle 

kunna använda oss av. Vi lägger även till egna frågor vi anser vara viktiga att få 

svar på för vårt verksamhetsår. 
 

12a)Vad tar vi upp i inledningen   Vi vill inge ett avslappnat och 
på överlämningen?    positivt intryck. Vi vill lägga de 

formella delarna åt sidorna och se till så att de nya aktiva ser glädjen med PULS. 

 
b) Vad ska vi säga i klasserna?  Sara skriver ihop några punkter 

    som ska tas upp, samt ordna med 

OH. 

12) Besluta om Kick-offen   Bordlägger  
(lokal, tider, upplägg, föredragshållare, info.spridning) 
 
13) Policyn    Bordlägger  
 
14) Arbetsbeskrivningar  Bordlägger  
 
15) Övriga frågor   Stina har fått ett email ifrån 

    Unionen som var intresserad av att 

hitta någon som var intresserad att sommarjobba på Unionen. Vi ska skriva det i 

veckomejlet samt sätta upp det på anslagstavlan.  
· 
16) Mötets avslutande   Mötet avslutades 
 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

   

Sara Pettersson 

Justerare 

 

Styrelsen beslutar att Erik ska representera utbildningen vid studentdagarna då 

universitet får besök från gymnasieelever.  

Styrelsen beslutar att Jessica och Sara ska vara representanter då samma forum äger 

rum i Norrköping  


