
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-04-21 klockan: 15-17 
Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson, Stina Björk, Erik Zetterström, 

Carolina Nilsson, Veronica Einerstedt 
 

 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare    Carolina valdes till justerare 
 

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

NLU,     Har mejlat med Tina angående 

    den kommande pulspuben. För 

övrigt har det inte hänt så mycket sen sist.  
SU,     Pyttarna har haft sin togasittning 

    som var väldigt lyckad. Idag så är 

det skifte för pils och pamp.  
UU,    Har haft programråd idag där det 

bland annat diskuterades praktik och utvärderingssystem. De gästades av Helen 

Larsson från Linköpings kommun. Det har även tillsatts en arbetsgrupp som ska 

arbeta fram ett bra utvärderingssystem.  

Sekreterare,   Har nu fått ett förslag från Kogvet 

    om hur de nya ordningsreglerna 

ska se ut för sektionsrummet. Om vi bestämmer oss för att godkänna dessa 

kommer de att träda i kraft from måndag den 27:e april. 

Kassör,    Ska börja fakturera för pamp som 

    har fått in sponspengar. Har haft 

lite problem med att sätta igång det nya kontot för Pils. Har nu fått IBL bidraget 

från Danne. Har även fått försäkringspapperna för sektionsrummet, vi kommer 

nu att betala en egen försäkring. 

Ordförande,    Har varit på sektions utbildning i 

    lördags, fick en sektionshandbok 

som var väldigt bra. Anna kommer inte att kunna närvara på sektmötet som är 



den 29/4, Veronica skulle eventuellt kunna gå men ska även höra med Sara. HR-

dagens resa till Växjö kommer att finansieras av Danne. Har haft möte med 

Danne för att diskutera en dag som ska präglas av genus, denna dag kommer att 

äga rum i höst. Har funderingar på att få till stånd en föreläsning under våren för 

att informera om studenternas rättigheter och skyldigheter. 

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll 20090416, 20090331, 20090309, 

    200903 (stormöte) justerades. 
 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi     PG: 100574,75 
    Kassa: 6001,50 
    Sparkonto: 100 000  
 
9) Hemsidan   Bordlägger. 
 
10) Byta tryckeri för papperstryck på Liu?  Bordlägger 
 
11) Nytt avtal med KogVet om sektionsrummet Vi godkänner avtalet med vissa 

    åsikter om förtydligande.  
 
12) Besök i Växjö - finansiering?   Stina har fått en förfrågan om det 

    finns möjlighet att vice ska få åka. 

Vi diskuterar även hur vi ska finansiera vår resa, vart ifrån pengarna eventuellt 

ska tas ifrån och hur mycket vi ska behöva betala själva. Vi diskuterar vidare att 

styrelsen borde ha en egen post i bokföringen, för att kunna redovisa korrekt. Vi 

beslutar att Veronica och Anna ska se närmare kring finansieringen och 

möjligheten för vice att följa med. Det är endast Erik och Sara från styrelsen som 

inte kan följa med.  
 
13) Avslag från P-riks på äskande   I och med detta får vi använda 
hur löser vi detta?    pengarna från pulspub posten 

istället. Vi beslutar att pulspuben den 12/5 ska bekostats med hjälp av budgeterade 

pengar för pulspubar. Vi diskuterar hur mycket pulspuben eventuellt skulle kosta. 
 
14) Styrelsens medverkan i nolle-p   Vi diskuterar om att eventuellt 

    låta ”nollorna” går runt i olika 

grupprum där alla arbetsgrupper ska sitta i ett varsitt rum och berätta lite kort 

om deras uppdrag. På så vis får de nya studenterna en bra överblick över Puls 

verksamhet. Vi beslutar att Anna och Carolina kommer att träffa Pamp för att 

diskutera vidare om styrelsens medverkan. 
 



15) Övriga frågor   Mötet den 5/5 kommer att flyttas till 

    den 8/5 i stället klockan 9-12 i 

Wallenberg. 
 

16) Mötets avslutande   Mötet avslutades 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
   
Carolina Nilsson 
Justerare 
 
Styrelsen beslutar att godkänna ordningsreglerna för sektionsrummet. 

Styrelsen beslutar att Veronica och Anna ska se närmare kring finansieringen och 

möjligheten för vice att följa med till Växjö. 

Styrelsen beslutar att pulspuben den 12/5 ska bekostats med hjälp av budgeterade 

pengar för pulspubar. 

Styrelsen beslutar att Anna och Carolina kommer att träffa Pamp för att diskutera 

vidare om styrelsens medverkan. 


