
 
 
 

Stormöte 
Rum: D316 

2009-05-12 klockan: 13-15 
 

Närvarande arbetsgrupper: Styrelsen, projektföretagen, vice UU, Jenny Gumshage, 
diplomeringen, Pils, Pamp 

 

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,     
Vice UU: Berättar om genusarbetet och vad som är på gång. Arbetar med att få fram 
ett nytt utvärderingssystem istället för KURT, det har nu tillsatts en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen Gästföreläsare har sammanställt en bas där det finns potentiella 
gästföreläsare som kan användas i framtiden. 
Projektföretagen:För tillfället är det väldigt lugnt så fokuserar mest med att 
utvärdera arbetet som varit. 
Pamp: Har fått klart schemat till nolle-p. Arbetar nu med olika tillstånd och andra 
detaljer. Arbetet med sponsringen går väldigt bra.  
PiLs. Planerar en vårfest den 30:e maj, som ska präglas av sportaktiviteter på dagen 
och en eventuell fest på kvällen. Har börjat planerat kravallen inför hösten. 
Diplomeringen: Har skickat ut intresseanmälningar till diplomeringen och det har 
börjat komma in lite anmälningar. Datumet för diplomeringen är bestämt och 
kommer att bli den 26/9. 
Styrelsen: Vi har infört nya regler för sektionsrummet, och planerat en Pulspub., 
varit på RiksPmöte där det bland annat praktikfrågan diskuterades. Har fått 
inbjudan att vara med på Kalasmottagningen. 
 
7) Hemsidan    Gustav berättar om situationen 

    gällande hemsidan och vart vi står i 
dagsläget. Vi informerar om det beslut vi tog på förgående styrelsemöte som 
innebär att alla arbetsgrupper ska skicka in webbtext och kort på arbetsgruppen 
senast den 29/5. 



 
8) Nya regler i sektionsrummet   Berättar lite kort om de nya 

    reglerna och vi diskuterar 
eventuella konsekvenser av de nya reglerna. 

 
9) Användning av ”vad händer i PULS” Berättar vad syftet är med 

    informationen på anslagstavlan är 
och att tanken är att man ska skicka in färdig text till Jessica.  

 
10) Nolle-p     Pamp har problem med att fixa 

    bilar till nolle-p. Vi diskuterar hur 
vi skulle kunna lösa problemet, vi ska kolla närmare på samarbetsavtal med 
biluthyrningsfirmor. Pamp har till uppgift att ta fram siffror på bilen så vi i 
styrelsen kan ta ett beslut. De behöver även hjälp med serveringspersonal till 
sittningen den 30:e augusti. Vi ska se hur många i styrelsen som skulle kunna 
hjälpa till, annars ska vi lyfta frågan till andra inom Puls. Styrelsen har fått tid 
tisdagen 25/8 mellan 13-15 under nolle-p. Vår tanke är att de nya studenterna ska 
få information om Puls framförallt om alla arbetsgrupper. Med en förhoppning 
om att rekryteringen med aktiva till nästa år kommer att bli lättare.  

 
11) Skolkatalog på PA?   Jenny berättar om tanken bakom 

    skolkatalogen. Även en tanke på att 
fotografera arbetsgrupperna och på så sätt få möjlighet till att marknadsföra dem. 
Vi diskuterar när det skulle ske samt vad tryckkostnaden skulle bli. Styrelsen 
jobbar vidare i frågan.  
 

12) Övriga frågor   Genus på PA Anna vill informera 
    om  den halvdag som planeras.  Vi 
ska försöka samla in tips och tema som dagen ska präglas av. Tanken är att 
eventuellt tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta med genusdagen i samråd med 
Anna. 
 

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


