
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: D316 

2009-05-12 klockan: 15-17 
Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson,  

Gustav Brandt, Carolina Nilsson, Stina Björk. 

  

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare    Gustav valdes till justerare 
 

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

 
6) Minuten 

NLU,     Har pratat med Martina från 

    projektföretagen om de skulle vara 

intresserade av att ordna studiebesök på företag för studenterna. De skulle 

diskutera det i arbetsgruppen och prata vidare om det på NLU mötet. Elna från 

Venturezone har nu svarat och de kom fram till att vi skulle ha någon form av 

workshop i höst. 
SU,     Har börjat fundera på utvärdringen 

    annars är det ganska lugnt. Ska ha 

möte med Danne i morgon tillsammans med Anna från Pamp. 

UU,    Bordlägger 

Webbmaster   Har fått svar från två studenter som 

    är intresserad av arbetet med 

hemsidan. Vi hoppas på att få mer svar från studenterna.  

Sekreterare,   Har mejlat med Kogvet hoppas på 

    att få svar snart så att vi kan fixa 

låset till sektionsrummet. 

Kassör,    Bordlägger 

Vice,    Bordlägger  
Ordförande,    Har inte hänt något speciellt.

    
7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 

 och uppföljning av beslut 
 



8) Ekonomi   Kassa: 5 566,5 
    Pg: 96 475,75 
    Sparkonto: 100 000  
 
9) Hemsidan   Väntar på att få in fler ansökningar 

    till hemsidan. Förhoppningen är att 

hålla intervjuer i början av juni.  
 
10) Besluta om styrelsen medverkan i nolle-p  Håller fast i den idé som vi har 

    diskuterat ifrån början där det 

handlar om att arbetsgrupperna ska vara med vid informationsträffen. Beslutar 

att Carolina och Stina tar det övergripande ansvaret för informationsträffen och 

de ska prata med Danne i morgon så att alla klasser är schema fria.  
 
11) Genus som tillfällig arbetsgrupp under UU  Anna berättar om formkraven kring 

    beslut av en tillfällig arbetsgrupp. 

Vi beslutar att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för Genus. Anna och Erik kommer 

att arbeta fram arbetsuppgifter och liknande. 
 
12) Övriga frågor   Kalasmottagningen har lämnat en 

    förfrågan om vi vill medverka 

under kalasmottagningen, detta är något som Puls vanligtvis brukar vara med på. 

Anna och Jessica ansvarar för Puls medverkan på kalasmottagningen den 2:e 

augusti och den framtida kontakten med dem.  
 

13) Mötets avslutande   Mötet avslutades. 
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
   
Gustav Brandt 
Justerare  
 

 

Styrelsen beslutar att Carolina och Stina tar det övergripande ansvaret för 

informationsträffen 

Styrelsen beslutar att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för arbetet med genus 

Styrelsen beslutar att Anna och Jessica ansvarar för Puls medverkan på 

kalasmottagningen den 2:e augusti. 


