
 
 
 

Stormöte 
Rum: Wallenberg 

2009-03-09 klockan: 10-12 
Representerade arbetsgrupper: Styrelsen, Sportgruppen, PAmp, PyttePiLS, HR-
dagen, mentorsprojektet, projektföretagen, diplomeringen och PiLS 

 

1) Mötets öppnade   Anna öppnar mötet, hälsar alla 
    välkomna och förklarar syftet med 
stormöten.  

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkänns 
 
3) Val av justerare   Sara väljs till justerare 
 
4) Inlägg av övriga frågor  En övrig fråga från Karin Lövgren 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställs 
 
6) Minuten 

Styrelsen,   Lagt aktivitetsplanering för 
    terminen, bland annat överlämning, 
kick-off och PULS-pubar. Har sett över samarbetsavtal. Har samarbete med I-
sektionen då vi hjälper dem att intervjua deras studenter under deras 
karriärvecka. Det är masterprogrammets studenter som ska göra detta. Anna går 
regelbundet på SEKT-möten med alla sektionsordförande i StuFF där man 
utbyter tips och idéer sektioner emellan och även har en dialog med StuFF. 
Styrelsen har arbetat med hemsidan. Har skapat ett nytt konto för PiLS där 
kassören i PyttePiLS har tillgång till PULS konto så att man slipper använda sitt 
eget konto samt underlättar hanteringen av kontanter. Har gått igenom, och 
reviderat, policy och stadgar. Har genomfört en enkät i alla klasser, resultatet 
sitter på anslagstavlan i I-fiket. PULS-pub kommer att genomföras 19/3 och 
kommer att handla om intervjuteknik och samtalsmetodik. Kommer att hållas på 
NH. 
Sportgruppen,   Har satt igång med sina  
    onsdagsaktiviteter men har dock 
haft lite problem med lågt deltagarantal. Specialaktiviteter kommer att börja i 
slutet av Mars.  
Pamp,    Är mitt uppe i allt har påbörjat 
    fadderrekrytering och spons. 
Skriver gyckel och har börjat planera aktiviteter. Årets nolle-p börjar den 17/8, 
tek-faks nolle-p är framskjutet två dagar därför har en del aktiviteter blivit 



omflyttade och vår avslutningssittning kommer att hamna lite i kläm. StuFF ska 
ha ett möte angående detta. Gruppen känner sig dock lugna med att de kommer 
lösa detta på bästa sätt! 
Årskursrepresentanter (PA2v) –   Är på gång med ett göra en 
    ordentlig presentation i klasserna 
där de ska tala om sig själva och sin funktion lite grann. Har diskuterat olika 
former för att kunna få in mer information och åsikter om kurserna. Eventuellt en 
enkät där man kan vara anonym. Får de inte in några åsikter kan de inte ta upp 
något på programråd heller. Ska försöka få till möten med kursansvarige inför 
varje kurs. De andra representanterna håller på med ungefär samma arbete. 
PyttePiLS,   Har börjat planera tackfesten för de 
    aktiva förra i PULS förra året som 
ska arrangeras i samarbete med PAmp. Har börjat skriva gyckel och planera 
aktiviteter. 
HR-dagen,   Ska inte ha något speciellt tema i år 
    utan fler olika föreläsningar som 
anknyter till PA-området. Vill satsa lite större i år och kanske vända sig till andra 
program. Vill vara i Colosseum och vill försöka boka C1 som föreläsningssal.  Har 
funderat lite på datum och vilka som kan passa samt vem som eventuellt kan 
boka Colosseum. Datum är prioritet ett just nu. 
Mentorsprojektet,   Har skickat ut mail om att det är 
    dags att söka mentor nu. Har 
verkligen försökt trycka på att det är ett stort ansvar för studenten att ta kontakt 
med sin mentor så att vissa kanske undviker att söka då man behöver väldigt 
många mentorer i år. 
Projektföretagen,   Har börjat ringa till företag och 
    avslutat en del samarbeten samt 
påbörjat en del nya och bytt ut en del kontaktpersoner. Företagen har påpekat att 
många grupper har varit där på ganska kort tid och tittat på samma saker. Därför 
har förslagen om fortsatt forskning inte kommit till användning. Detta böra 
kommuniceras bättre till grupperna så att det kan komma företagen till 
användning lite bättre. Detta har gjorts i samarbete med Andreas Wallo. Har även 
tittat på utvärderingen för företagen. 
Diplomeringen,   Har haft möte med Danne. Brukar 
    äga rum någon gång i september, 
preliminärt datum i år är 26/9. Har lite idéer om att göra detta lite roligare i år. 
PiLS,    Planerar skifte och överlämning 
samt deltagande i SOF-paraden. Har sålt biljetter till sitt Full Moon Party som är 
på fredag och biljetterna är slutsålda och folk står på väntelista. Fortsätter att 
gyckla.  

7) Sektionsrummet   Anna vill påminna alla om att läsa 
    igenom ordningsreglerna som finns 
på hemsidan. Kog-Vet har klagat på att PULS har brutit mot vissa av dessa regler. 



Anna påpekar att vi först och främst bör arbeta med att vi håller våra regler även 
om Kog-Vet kanske inte alltid gör det. Det är till exempel inte tillåtet att vara där 
på kravaller. Dessa regler har satts upp av hyresvärden, inte av PULS. PULS har 
varit ganska restriktiva med nycklar, endast Anna, Veronica, festerichef och 
general har nycklar. Detta gäller dock inte för kog-vet där alla i styrelsen har 
nycklar. PULS diskuterar med kog-vet om att man ska kunna vara i 
sektionsrummet (med alkohol) på torsdags- el fredagspub. Detta är tillåtet enligt 
avtalet men vi måste komma överrens med kog-vet först. Dörren måste vara 
öppen! Det är många som står på kölista för sektionsrum, detta innebär att man 
kan förlora sitt rum snabbt om man inte håller sitt avtal.  

8) Sammanfattning av kick-offen  Kommer att göras som  
    informationskälla och feed-back till 
alla aktiva. Styrelsen tar åt sig av den kritik som framfördes. 

9) Aktivitetsplanering för våren anslagstavlan Styrelsen vill främst använda sig av 
    hemsidan som är under 
konstruktion under ytterligare ca 3 veckor. Under dessa tre veckor får man maila 
sin information till Gustav. Även anslagstavlan kommer att användas, Jessica 
kommer att, fr.o.m 15/3, skicka ut ett mail med uppmaning till grupperna om att 
skicka in information om sina medlemsaktiviteter som kan anslås på tavlan i I-
fiket. Så finns all information där per månad. Jessica mailar ut den 15:e varje 
månad och grupperna har deadline för att svara den 25:e. Vill man sätta upp 
något annat, övrigt på tavlan så meddelar man Jessica.  

10) Hemsidan och dokumentgalleriet Erik berättar hur det går med 
    hemsidan, vad styrelsen gör just nu 
och vad som kommer hända i framtiden. PAmp lägger fram en förfrågan om en 
extern länk till en sida om just nolle-p, så att gruppen kan matcha designen lite 
mer till temat istället för att allt ska behöva följa PULS-mallen och ha samma 
”look”. Erik ska undersöka saken. Styrelsen vill att hemsidan ska vara levande 
och uppdateras kontinuerligt, därför vill styrelsen ha några skribenter som kan 
”frilansa” och skriva lite artiklar på hemsidan. Idén från styrelsens sida är att det 
ska vara självständigt och det kommer att vara väldigt fritt, man kan till exempel 
göra intervjuer med PA-vetare i arbetslivet eller skriva om PULS-aktiviteter. 
Anna påpekar att det är viktigt att all text som skickas till Gustav ska vara 
färdigredigerad. Anna informerar om dokumentgalleriet som finns på hemsidan. 
Om något inte fungerar eller om man saknar något så får man höra av sig till 
Gustav.  

11) Annonsering i Filosofen  Är vår sektionstidning och ges ut av 
    StuFF. I denna finns sektionssidor 
som man får använda sig av, kan vara sektionsspecifik information. 
Sektionssidorna får man använda sig av utan motprestation, men man kan även 
lägga in vanliga annonser mot att man ger StuFF biljetter till det evenemang som 
annonseras. Alla arbetsgrupper kan använda sig av detta, vill man ha med någon 



information så mailar man Anna som sammanställer. Deadline till nästa nummer 
av filosofen kommer att vara i början av april.  

12) Kommande möten  Nästa stormöte äger rum tisdagen 12 maj 13-15 i 
   Wallenberg. Styrelsen hoppas att minst en 
representant för varje arbetsgrupper kommer. Vill man ta upp någon speciell 
punkt kan man maila detta till Anna innan nästa stormöte. Vill man att styrelsen 
ska ta ett beslut om något eller om man vill äska kan man använda sig av 
styrelsens tidsplan. 

 

13) Övriga frågor 
Karin Lövgren i PiLS är intresserad av att sätta upp lite bilder och affischer i 
sektionsrummet så att det blir ännu lite trevligare och mysigare. Styrelsen tycker 
att detta är en mycket bra idé men måste dock kolla detta med kog-vet innan ett 
beslut kan tas. Om någon annan är intresserad kan man höra av sig till Karin. Och 
Styrelsen kommer att höra av sig till Karin när ett beslut är taget. Vidare 
diskuteras ordningsreglerna för sektionsrummet. Kog-vet säljer ofta biljetter i 
sektionsrummet under lunchen vilket kan vara mycket irriterande för övriga 
sektionsmedlemmar. Det kan även vara på sin plats med lite striktare regler 
under nolle-p då PAmp ofta använder rummet för att kunna vara sig själva men 
detta försvårades förra året då kog-vet sålde biljetter och inte visade någon 
hänsyn utan folk sprang och stod i kö med öppen dörr. PAmp önskar att kog-vet 
kan visa lite mer respekt just under nolle-p då PAmp är hemliga, det är inte kog-
vetet.   

14) Mötets avslutande   Mötet avslutades 
 
       
Anna Nyberg   Carolina Nilsson 
Ordförande    Sekreterare  
 
   
Sara Petterssson¨ 
Justerare  


