
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-05-08 klockan: 8-11 
Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson, Stina Björk, Erik Zetterström, 

Carolina Nilsson, Veronica Einerstedt, Gustav Brandt 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare    Erik valdes till justerare 
 

4) Inlägg av övriga frågor  2 övriga frågor 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes 
 
6) Minuten 

NLU,     Har haft NLU möte, HR-dagen har 
    varit i Växjö på deras 
arbetsmarknadsdag och det var väldigt trevligt och givande. Ett preliminärt 
datum för HR-dagen är 2 december. Mentorsprojektet har ca 80 mentorer att fixa 
till hösten. 
SU,     Har haft SU möte. Idag ska Carolina 
    och Anna träffa Pamp, för att 
planera vårt deltagande under nolle-p. 
UU,    Har haft UU möte och det är 6 
    tutors som anmält sitt intresse till 
tutopia.  
Webbmaster,   Har inte hänt något speciellt. 
Sekreterare,   Har varit i kontakt med KogVet, 
    låset och klockan har gått sönder, 
måste bestämma ifall vi vill anlita en låssmed. Ska höra med kårservice och se 
ifall reparationen ingår i hyran.   
Kassör,    Har bokfört för april annars så har 
    det inte hänt så jätte mycket. 
Vice,     Bordlägger 
Ordförande,    Har varit på RiksPmöte i Örebro. 
    Erik har sammanfattat dagen som 
kommer att skickas ut. Vi kommer inte att kunna åka till Växjö som planerat, då 
de har fått förhinder. Det kommer tyvärr inte att finnas tid att anordna en 



föreläsning om studenternas rättigheter nu i vår utan det får vänta till hösten. 
Anna skulle gärna vilja har någon form av individuellt ”utvecklingssamtal” med 
oss i styrelsen, för att utvärdera vårterminen och diskutera våra roller. 
 

7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 20090421. 
 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi     PG 102 479,75 
    Kassa 5566,5  
    Sparkonto 100 000  
 
9) Hemsidan   Har varit i kontakt med IT-

gymnasiet i Norrköping för att se om de kan hjälpa oss med hemsida. Har skickat 
ut en annons till studenterna på skolan och har begärt svar innan den 29:e maj. Vi 
ser helst att hemsidan är uppdaterat inför att de nya nollorna börjar. Vi beslutar 
att alla arbetsgrupper ska skicka in text och bild till Gustav innan den 29:e maj, 
om inte annat så ska befintlig text uppdateras.  

 
10) Ev byte av tryckeri    Gustav har kollat närmare i 

    frågan och har nu jämfört 
    prisuppgifterna. Efter diskussion så 
beslutar vi att behålla bokakademin som tryckeri. 

 
11) PAmp äskande    Vi diskuterar äskandet med hänsyn 

    taget till rabattfonden och pamps 
gedigna arbete med spons. Samt att rabatten når ut till 50 medlemmar och det är 
en viktig verksamhet som de bedriver. Därav beslutar vi att godkänna pamps 
äskande om 3000 kr som ger rabatt för faddrar och pils på biljetter under nolle-p. 

 
12) Genus på PA   Linnea Nordström i Pa 2H är 

    intresserad av att vara 
genusrepresentant för programmet. Årskursrepresentanterna kommer att fungera 
som genusbevakare för respektive årskurs och Linneas roll kommer att innebära 
att ha det övergripande ansvaret och att ha möten med genuslektor Stina 
Backman. Vi diskuterar att eventuellt skapa en tillfällig arbetsgrupp för Linneas 
roll, vi ska se närmare på det och ta upp det igen på tisdag. Till hösten vill 
universitetslektor Anna Fogelberg Eriksson i samarbete med programledningen 
på PA genomföra en temadag kring genus. Vi ska försöka att engagera 
klassrepresentanterna att rekrytera en tillfällig arbetsgrupp inför dagen.  

 
13) Puls-puben 12 maj   Har haft lite problem att hålla 

    kontakten med NH, då de har varit 



svåra att få tag i. Idag har vi fått in 3 anmälningar till pulspuben plus oss i 
styrelsen. 

 
Skolkatalog på PA-programmet   Jennie Gumshage har en tanke om 
    att skapa en skolkatalog, hon är 
inbjuden till Stormötet så vi kan diskutera det närmare. Vi spånar närmare i hur vi 
skulle kunna utveckla idén. 
 
14) Samarbetet med Venturzone  Stina har mejlat med dem men inte 

    fått något svar, den föreläsning som 
eventuellt skulle äga rum under våren kommer troligtvis att bli av i höst.  

 
15) Övriga frågor   Diskuterar vilken text vi ska ha i 

nollehandboken när vi presenterar oss, Carolina ska arbeta fram något. Vi 
diskuterar vidare hur vi ska hantera utvärderingen från de aktiva. Utvärderingen 
kommer att beröra både styrelsens och utskottens arbete.  
 

16) Mötets avslutande   Mötet avslutades.  
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
   
Erik Zetterström 
Justerare 
 
 
Styrelsen beslutar att alla arbetsgrupper ska skicka in hemsidetext och bild som ska 
publiceras på hemsidan till Gustav innan den 29:e maj, om inte annat så ska befintlig 
text uppdateras. 
Styrelsen beslutar att behålla bokakademin som tryckeri. 
Styrelsen beslutar att godkänna pamps äskande om 3000 kr som ger faddrar och pils 
rabatt på biljetter till nolle-p.  


