
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-03-05 klockan: 9-12 

 
Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson, Gustav Brandt, Veronica Einestedt, Carolina 

Nilsson, Erik Zetterström, Stina Björk, Anton Hakegård Roman, Kim Ericsson 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades  
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare    Erik valdes till justerare  
 

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

NLU,    Har haft en kickoff inom utskottet 
    hemma hos Maria, mycket lyckad. 
Har fått in alla vp från arbetsgrupperna, det var lite problematiskt då inte 
arbetsgrupperna använde sig av mallarna som finns på hemsidan. Stina har 
ändrat lite så att de ser enhetliga ut.  
SU,     Även Carolina har fått ändra och 
    pysslat lite med vp, då de ser lite 
olika ut bland arbetsgrupperna. Har sin Kickoff på fredag hemma hos Hanna. 
Pyttepils vill ha en lista över Puls aktiva under 2008 så att de vet vilka de ska 
bjuda in till tackfesten, Anna kommer att mejla det till dem.  
UU,    Har både haft UU möte och 
    programråd. Har försökt hjälpa 
Anna som fortfarande är själv i arbetsgruppen gästföreläsare med att komma 
igång. Har även kollat upp möjligheter med att ha praktik på utbildningen och 
skaffa sig ett underlag innan han lämnar fram ett förslag till Danne. Danne har 
även sagt att PA har en god ekonomi vilket kan resultera till att vi kan få extra 
resurser ibland annat i företags ekonomi kursen. Danne ska lyssna på studenterna 
och se vart behovet finns. Har tillsammans med Mattias skrivit en 
sammanfattning till Stuff vad UU gör och hur de jobbar.   
Webbmaster   Har skaffat loggin till de 
    medlemmar som har hört av sig. 
Har ändrat nyheter på förstasidan, där bland annat sammanställningen av 



enkäterna finns. Har även tryckt upp Straffregistret och lämnat ut dem. Har även 
försökt fått kontakt med snabb design och har nu ett möte med honom i morgon. 
De har endast fått in ett svar från ett företag angående offert av hemsidan, då det 
skulle kosta mellan 25 000- 200 000 kr, vilket är över vår budget. Gustav kommer 
inte att kunna närvara på mötet på måndag. 
Sekreterare,   Har haft kontakt med Kogvet 
    angående att studenter har vistats i 
sektionsrummet under kravallen. Vi diskuterar hur vi ska föra frågan framåt med 
Kogvet. Anna kommer att ta upp det här på stormötet på måndag. Jessica ska 
prata med kårservice hur alkoholpolicyn ska fungera under fredagspuben. Ska 
även prata med kårservice hur förnyelsen av kontrakten ska gå till. Jessica 
kommer inte heller att kunna närvara på mötet på måndag. 
Kassör,    Har beställt papper från Nordea, så 
    vi kan ge Olivia fullmakt för Puls 
konton. Har även fått redovisning från BVG och har börjat bokföra för februari. 
Stuff har nu svarat på vissa frågor som Veronica hade kring bokföring av Pils som 
har aktiviteter som ligger utanför Puls. 
Ordförande,   Har fått en bra respons från de som 
    deltog på Kickoffen. Elin som 
föreläste föreslår en sammanställning så att vi kan sprida informationen till alla 
aktiva. Erik kommer att sammanställa dagen så snart som möjligt utifrån det som 
togs upp under dagen. Har fått ett mejl från studentrepresentanterna ifrån SSR de 
ska ordna en föreläsning och de ska även få synas i veckomejl om de så vill. 
Bokningen är klar för båda pulspubarna. Anna börjat planerat inför stormötet på 
måndag och vad som ska tas upp. Var på sekt möte igår, då det bland annat togs 
upp hur det blir om kåravgiften avskaffas för alla studenter. Det pratades även 
om kursutvärderingens systemet, tydligen måste alla lärare använda sig av 
KURT. Sen är det upp till läraren om det ska finnas en fritext i slutet av 
utvärderingen eller inte. Vi ska försöka ta upp detta på programrådet att vi vill att 
alla lärare ska vara bättre på att använda sig av utvärdering, så att vi studenter 
verkligen får en bild av hur kursen ser ut. Fil fack anordnar en grundutbildnings 
dag då alla ska vara schema fria då kommer anställningsbarhet att vara i fokus 
detta kommer att äga rum den 22/4. 
 

7) Justering av föregående mötesprotokoll Protokoll 090211, 090217 justerades 
 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi   Kassa: 1746 
    Pg:77 355,25 
    Sparkonto:100 000  
 
9) Hemsidan   Vi kommer att besluta på måndag 

    huruvida snabbdesign kommer att 



få uppdraget för vår hemsida efter det att Erik och Gustav har haft möte med 
dem. På mötet som de kommer att ha ska de skaffa sig ett intryck av snabb design 
samt se huruvida allt är möjligt med våra planer. Snabb design har satt ett pris på 
10 000 exklusive moms för uppdraget vilket vi anser vara godtagbart. I detta pris 
kommer även eventuella support att ingå.  

 
10) P-riks årsmöte i Karlstad, info om P-riks. Anton och Kim berättar för oss om 

    Personalvetarnas riskförbund (p-
riks), där de har bland annat har möjlighet att driva PA frågor utåt. Det finns 
även stora möjligheter till att nätverka mellan utbildningar. Deras intryck är att 
Linköping har ett väldigt gott intryck bland övriga PA studenter runt om i landet. 
De har varit på årsmötet i Karlstad och berättar om olika frågor som togs upp 
bland annat p-riks ekonomi och att de söker en ny styrelse inom p-riks. P-riks har 
fått ett bidrag för att kunna driva jämställdhetsfrågor som alla universitet har 
möjlighet att söka. Vi har tagit chansen att söka från p-riks till vår pulspub som 
kommer att handla om jämställdhet som ett nyckeltal. P-riks ekonomi är i 
dagsläget lite krisig, därför överlägger de att ta medlemsavgifter från alla 
sektioner, á 1000 kr per år. Detta är något som vi i styrelsen måste överväga hur 
vi vill göra, så att Anton och Kim kan meddela detta till p-riks till deras nästa 
möte. Vi har möjlighet att marknadsföra LiU via pr.riks hemsida genom att 
kontakta Kim eller Anton, exempelvis om vi vill marknadsföra HR-dagen. De 
arbetar även mycket med att stärka Personalvetarens roll på arbetsmarknaden. 
Nästa årsmöte är i Umeå som kommer att vara om ett år ungefär. 

 
11) Bedömning av arbetsgruppernas budgetar Vi ser igenom alla budgetar och 

    tycker att de ser väldigt bra ut. 
Veronica har granskat de mer ingående och föreslår att vi godkänner allas 
budgetar. Arbetsgruppernas budgetar kommer att finnas som bilagor. 

 
12) Övriga frågor   Mallen för att föra telefonloggbok 

    har Veronica och hon mejlar den till 
Gustav som kan lägga upp den på den hemsidan, ifall arbetsgrupperna vill 
använda sig av den. Vi har möjlighet att låna Stuffs bilar vid olika aktiviteter 
exempelvis vid besök av andra universitet och liknande, det är mer tveksamt ifall 
vi kan låna Lius bilar. Carolina har frågor från Pils och pamp hur deras kontakt 
ska fungera med tryckeriet. Carolina och Anna ska gå till tryckeriet för att prata 
med dem och reda ut olika frågetecken. Det hat även kommit upp önsekmål om 
att sektionsrummet ska bli mer personligt att exempelvis sätta upp lite foton och 
annat mysigt, det finns en tjej som är intresserad av att göra detta mot ersättning 
av material. Jessica ska först höra med Kogvet så att det är oki med dem, men vi i 
styrelsen anser det vara en bra idé. .  
 

13) Mötets avslutande   Mötet avslutades 



 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
   
Erik Zetterström 
Justerare 
 
Styrelsen beslutar att gå med på en eventuell medlemsavgift á 1000kr per år om så 
begärs av P-riks. 
Styrelsen beslutar att Erik sammanställer vår kickoff dag. 
Styrelsen beslutar åter igen att ändra datum för den andra pulspuben till den 12:e 
maj, detta är nu det slutgiltiga. 
Styrelsen beslutar att godkänna samtliga arbetsgruppers budgetar som finns som 
bilagor till protokollet. 


