
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-05-25 klockan: 10-12 
Närvarande: Anna Nyberg, Erik Zetterström, Gustav Brandt, Carolina Nilsson, 

Veronica Einestedt 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare (frivillig)  Gustav  
 

4) Inlägg av övriga frågor  3 övriga frågor 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes 
 
6) Minuten 

NLU,     Ej närvarande 
 
SU,     Full fart som vanligt, kritik mot 

    andra grupper för att de inte var 

närvarade på stormötet, det gav ingenting när bara SU-grupper var där. Har gjort 

utvärdering på nätet. PiLS har börjat planera kravallen till hösten. Pamp har 

spelat in sin film i helgen. Detaljplanering ska vara inne hos Stuff 1/6. 

Fadderinfoträff 2/6. Sportgruppen har volleybollturnering idag. Vårfesten på 

fredag 29/5. Sportgruppen ska ha ett större samarbete med psykologerna till 

hösten.  

 
UU,    Har haft sista mötet. Tutopia färdigt 

    att dra igång. AMO har diskuterats 

för att Mattias vill få in fler åsikter om det. Har också gjort en utvärdering på 

nätet. Ska ha möte med Danne tillsammans med Evelina och Sara om hur 

utvärderingen ska fungera i höst.  

 

Webbmaster   Har fått tag på en kille som ska göra 

    hemsidan. Deadline är satt till den 

10/8. 

 

Sekreterare,   Ej närvarande 

 



Kassör,    Har börjat bokföra maj, ska träffa 

    arbetsgrupperna inför 

kvartalsrapport,  

Vice,     Ej närvarande 

 

Ordförande,    SEKT-möte på torsdag som Gustav 

    går på. Vi är inbjudna till KALAS, 

vi ska ha en monter där vi kommer att sälja märken, väskor och tröjor och även 

informera. Veronica, Carolina, Erik, Anna, Hanna, Stina kan servera på 

Avslutningssittningen på Nolle-P. Anna ska kolla runt lite till med Jessica, Maria 

och Mattias. Veronica är här hela sommaren, Carolina kommer den 21 aug till 30 

aug, Erik är här under nolle-p, Gustav är här men pluggar mycket.  

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll 

 och uppföljning av beslut  090421, 090508, 090512, 090512 

justeradee. 
 

8) Ekonomi     Kassa: 5560,5 kr 
PG: 86 030,25 kr 

Sparkonto: 100 000 kr 

PilSkonto: 16 247 kr 

 

9) Hemsidan   Se webmaster minut.  

    Arbetsgrupper ska uppdatera 

hemsidan. Gustav vill få in info så han kan uppdatera. Gustav ska skriva ett 

kontrakt med Theodor Linder- Larsson. 
 
10) Försörjning av Arne   Malin Frick har mailat in ett förslag 

    på att vi ska köpa en laddare och 

dela upp kostnaderna mellan de olika arbetsgrupperna. Carolina kollar upp hur 

mycket det skulle kosta att köpa ett par mer lätthanterliga högtalare.  
 
11) Lägeskoll av förberedelserna inför nolle-p  Carolina har ett körschema från 

    förra året på vad som händer första 

dagen. Danne kommer att se till att det finns kaffe och frallor. Fotograferingen är 

det enda som ska fixas med. Vi i Styrelsen ska hålla lite information om sektionen 

inför nollan. Carolina kollar lokaler till nästa möte.  
 
12) Spons från SSR    Förra året sponsrade SSR med 

    12000 kr till PULS, dessa delades 

upp på PSM 4500 kr, Diplomeringen 2000, HR-dagen 2000 kr och de resterande 

3500 kr gick som övrig intäkt. Bordlägger diskussion till nästa gång.  
 



13) Fotokatalogen    Kollade på Läkarnas fotokatalog 

    och diskuterade om vi skulle köra 

ett liknande upplägg. Anna ska kolla med tryckeriet hur mycket det skulle kosta. 

Vi beslutar att göra en basicversion av fotokatalogen, inga helklasser. Anna frågar 

Marcus Thor om han vill fota.  
 
14) Övriga frågor   Pamp vill ha ytterligare en 

    kopieringsrätt. Vi säger att det 

räcker med tre personr.  Erik har pratat med Tutopiakillen.  Vi diskuterade om vi 

ska ha en styrelsepost i tutopia och om det ska vara fika på dessa tillfällen. 

Fikakostnaden är den stora frågan annars rullar det. Vi ska försöka hitta några 

fler tutors. Vi avvaktar med fikafrågan.  

 

Faktura från Loopia. Veronica ska kolla upp för hur lång tid den har betalats.  
 

15) Mötets avslutande   Mötet avslutades.  
 

 

Styrelsen beslutar att erbjuda Theodor Linder-Larsson att fullgöra uppdraget att ge 

PULS en ny hemsida.  

 

Styrelsen beslutar att vi gör en basic fotokatalog med headshots och inga 

helklassbilder.  

 

Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet att få hyra en fotostudio för priset av 

500 kr.  

 

Styrelsen beslutar att vi ska köra Tutopia men vänta med att ta ställning till om vi 

vill ha fika vid tillfällena.  


