
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: IG17 

2009-09-22 klockan:13-16 
 

Närvarande: Anna Nyberg, Gustav Brandt, Sara Pettersson, Veronica Einestedt, Erik 
Zetterström, Carolina Nilsson, Stina Björk, Jessica Andersson 

 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare    Veronica valdes till justerare  
 

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

NLU,     Har haft ett NLUmöte. Hr-dagen 
    har kommit långt i sitt arbete ska 
öka takten med sponsarbetet, de ska även besöka Ösgötaforum. Mentorsprojektet 
planerar en föreläsning med temat svåra samtal i november. Projektföretagen 
försöker få in alla utvärderingar från studenterna. Alumni har bokat in en 
föreläsning under november. NLU ska ha en kickoff nästa torsdag hemma hos 
Maria.  
SU,     Hade möte förra veckan, de hade 
    som förslag att det skulle kunna tas 
upp mer allmänna ämnen under stormötetmötet. Pils planerar julsittningen som 
kommer att hållas på NH troligtvis den 12:e december. Pamp har börjat utforma 
en utvärdering. Overallinvigningen kommer kanske att infalla den 29:e oktober. 
Sportgruppen är nöjda med sina måndagsaktiviteter. 90 personer totalt kommer 
att komma på diplomeringen nu på lördag den 26:e .  
UU,    Har arbetat med fotokatalogen ska 
    ha möte i morgon med Danne. Erik 
kan inte följa med till P-riks mötet. Snart kommer Genusdagen att hållas 
meddelande har gått ut till studenterna. Styrelsen beslutar Ellinore Jarl och 
Martin Karlsson som klassrepresentanter för Pa 1. Ska åka på Stuffmöte i kväll i 
Norrköping.  
Webbmaster   Har haft möte med de flesta av 
    webbansvariga och de kommer att 



ansvara för ändringar och annat. Har fått in några mejl angående inlogg till 
hemsidan. Har påbörjat ett samarbete med Campus.se där vi får kopiera artiklar 
och använda till hemsidan.  
Sekreterare,   Bokat lokal för möten för resterande 
    termin. Har genomfört pulspuben 
det gick bra. Kogvet ska inhandla låset den här veckan. Ska kolla av 
pulsplaneringen för hösten och uppdatera den. 
Kassör,    Kvartalsrapporten ska in snart, ska 
    sitta i I-fiket nästa vecka. Kommer 
in ganska mycket medlemmar hela tiden.  
Vice,     Styrelsen beslutar att Sara avgår 
    som vice ordförande på egen 
begäran. Vidare så diskuterar vi olika lösningar på problemet. 
Ordförande,    Vill ha inbjudan till utskottsmötena, 
    Anna ska kolla i googlekalendern 
och själv bestämma när det passar henne att gå på utskottsmötena. Har börjat 
strukturera upp dokumenten för överlämningen. Har fått mejl från Växjö de 
hinner inte riktigt med en träff den här terminen. 
 

7) Justering av föregående mötesprotokoll 
 och uppföljning av beslut  2009-09-09 stormöte  
    2002-09-09 styrelsemöte, 2009-08-31, 
2009-08-24, 2009-08-19 justerades.  
 

8) Ekonomi     Pg 17781,75 
    Kassa. 7362  
    Spar 100 000  
    Pils. samma 
Veronica går igenom hur Puls ekonomin ser ut i dagsläget.  
 
9) Hemsidan   Aktiva är väldigt nöjda med 

    hemsidan men efterfrågar fler 
bilder. Vi ska försöka hitta en funktion som kan underlätta uppladdningen av 
bilder. Vi tror att bilder kan attrahera fler besökare.  

 
10) Fortsatt fikafinansiering till Tutopia? Vi ska höra med Danne om han kan 

    tänka sig finansiera fortsatt fika till 
Tutopia. Erik ska föra med sig frågan till Danne i morgon. Vi avvaktar med beslut 
tillsvidare.  

 
11) P-riks årsmöte   Alla som vill har möjlighet att åka 

    till mötet, ingen i styrelsen har 
tyvärr tid, så Anton får åka själv. 



 
12) Bokbytardag   Förslag från UU där en dag ägnas 

    och kurslitteratur kan köpas och 
säljas. Vi diskuterar huruvida det praktiskt skulle fungera. Vi beslutar att gå ut 
med information via hemsidan och anslagstavlan där studenterna kan köpa och 
sälja litteratur.  

 
13) Stämma av nya reglerna för   Hur gör vi för att utvärdera de nya 
sektionsrummet(ligger på hemsidan!) reglerna? Jessica ska ta kontakt med 
    Anna från kogvet för att diskutera 
de nya frågorna. Ska även framföra andra klagomål som kommit upp från pulsaktiva 
till kogvet. Styrelsen beslutar att ta pengar från sparkontot för att betala låset. 
Eventuell vinst vid årsmötet skall sättas tillbaka på sparkontot.  
 
14) PULS enkätundersökning ht-09  Bordlägger 
 
15) Stämma av gruppkontrakt  Vi anser oss nöjda med vårt 

    gruppkontakt och har inga 
kommentarer eller tillägg.  

 
16) Övriga frågor   170 studenter har totalt fotograferat 

    sig för katalogen. Erik har möte 
med Danne i morgon och ska undersöka hur mycket han kan tänkas betala. Vi 
avvaktar med att besluta huruvida det kommer vara ett uppsamlingstillfälle för 
fotografering. Styrelsens förslag är en katalog som är tryckt i svartvitt och en 
webbbaserad i färg. Vi diskuterar uppdateringen av våra arbetsbeskrivningar. Vi 
diskuterar olika nuvarande sponsorer som ligger uppe på hemsidan och vilka 
avtal vi har med dem. Årets nolla har tagit kontakt med Veronica angående 
eskande som berör tackfesten. Budgeten för herr och dam har kommit in, vi 
tycker att den ser bra ut. Styrelsen godkänner Pils herr och dam budget.   
 

17) Mötets avslutande   Mötet avslutades.  
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
   
Veronica Einestedt  
 
 



Styrelsen beslutar Ellinore Jarl och Martin Karlsson som klassrepresentanter för Pa 1.   
Styrelsen beslutar att Sara avgår som vice ordförande på egen begäran. 
Styrelsen beslutar att gå ut med information via hemsidan och anslagstavlan där 
studenterna kan köpa och sälja litteratur. 
Styrelsen beslutar att ta pengar från sparkontot för att betala låset. 
Styrelsen beslutar att godkänna Pils herr- och dam budget.   


