
 
 
 

Styrelsemöte 

Rum: Wallenberg 

2009-04-16 klockan: 8-10 
Närvarande: Anna Nyberg, Sara Pettersson, Jessica Andersson, Stina Björk, Erik 

Zetterström, Gustav Brandt 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 

 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare   Stina valdes till justerare  
 

4) Inlägg av övriga frågor  Inga övriga frågor.  
 

5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes. 
 

6) Elna Dahlstrand från Venturezone  Berättar om verksamheten och om 
    eget företagande bland 
personalvetare. Vi i styrelsen berättar vad vi tror studenterna skulle vilja ha samt 
diskuterar ett framtida samarbete. Stina kommer vara den i styrelsen som håller 
kontakten med Elna och planerar en eventuell föreläsning  

 

7) Minuten 

NLU,     Har haft NLU möte, Stina upplever 
    att mötena går fort men ser ingen 
direkt nackdel i det. Det går väldigt bra för alla arbetsgrupper. HR-dagen ska åka 
till Växjö i slutet av april.  
SU,     Har haft ett SU möte och det går 
    väldigt bra för alla arbetsgrupper.  
UU,    Även de har haft möte där de fick 
    besök av genuslektorn, och 
förklarade vad ”projektet” innebär. Har gått ut ett mejl till alla studenter som 
skulle vara intresserad av att vara tutors under ekonomikursen nästa år. Det har 
inletts ett samarbete med tutopia från ekonomiprogrammet. Praktikfrågan ligger 
på is för tillfället.  
Webbmaster   Har kommit upp lite nya dokument 
    på hemsidan och ändrat några 
befintliga dokument. Affischen har nu blivit kvar och den ligger på Liu-tryck och 
sätter upp den idag på anslagstavlan. Gustav ska kolla priser mellan två tryckeri 
på Liu och se vem som har bäst pris, återkommer så vi kan fatta ett beslut.  



Sekreterare,   Har inte kollat upp någon lokal 
    inför stormötet än. Hade möte med 
Kogvet härom dagen för att diskutera alkoholpolicy och andra saker som rör 
sektionsrummet. Jag väntar på ett avtal från Anna i Kogvet angående det som 
bestämdes i mötet som vi ska skriva under och besluta i respektive styrelse.  
Vice,     Har inte gjort någonting den sista 
    tiden. Sara ska lämna över 
sponsansvaret gentemot arbetsgrupper till Hanna Snyder.  
Ordförande,    Har fått mejlsvar från Växjö och den 
    29:e maj är ett bra datum för oss att 
besöka dem. Det ser ut som de flesta i styrelsen kan följa med. Har fått kontakt 
med P-riks angående äskandet inför pulspuben, dock inget svar än.  
 

8) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger  
 och uppföljning av beslut 

 

9) Ekonomi     Pg. 71607,75 

    Kassa 3202.5 

    Sparkonto 100 000  

 

10) Hemsidan   Det har hänt väldigt mycket och 
    Snabbdesign kan inte längre åta sig 
uppdraget. Så nu vet vi inte riktigt vad vi gör i dagsläget, vi diskutera lite olika 
förslag på hur vi ska gå tillväga.  

 

11) Beslut angående kopierings och  Vi godkänner samtliga på listan 

avtalsrätt i PULS 2009   som behöriga. 

 

12) Pampfundering   Pamp har ingen bil under nolle-p 
    men behöver verkligen bilar. Vi 
diskuterar hur vi skulle kunna hjälpa pamp att lösa problemet. Ett förslag är att 
de eventuellt skulle kunna få till stånd ett avtal, med en uthyrningsfirma.  

 

13) Lägeskoll av vår verksamhetsplan  Vi checkar av om vi gör det vi sagt 
    att vi ska göra den senaste tiden. 
Anna läser upp vår verksamhetsplan, för att dubbelkolla vad vi har kvar och vad 
vi har gjort.  

 

14) Mötets avslutande   Mötet avslutades. 
 

 

 

 



       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare 

 

   

Stina Björk 

Justerare  

 

Styrelsen beslutar att Gustav ska undersöka vilket tryckeri på universitet som har 
bäst priser. 

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga namn på listan för avtals och kopieringsrätt 
för Puls 2009. 


