
 
 
 

Stormöte 
Rum: S2 

2009-09-09 klockan: 13-15 

 

Närvarande: styrelsen, diplomeringen, pamp, pils, projektföretagen, 

mentorsprojektet, alumni, sportgruppen, 

gästföreläsare, hr-dagen. 

 

1) Mötets öppnade   Anna öppnar mötet 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare   Erik valdes till justerare 
 

4) Inlägg av övriga frågor  Inga övriga frågor.  
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes  
 
6) Minuten    Alumni. Planerar några  

    föreläsningar inför hösten, har 
mejlat intressanta profiler. Har även påbörjat ett samarbete inom NLU där 
kontakter ska sammanställas och finnas tillgängliga. Projektföretagen: är ganska 
så färdiga mitt deras uppdrag, arbetar med utvärderingar från studenterna. 
Företagens utvärdering gjordes i våras och påvisade positiva resultat. Hr-dagen 
har satt ett datum samt bokat en föreläsare. Gästföreläsare Idag kommer en tjej 
och föreläsare för ettorna kommer även en föreläsare för ekonomikursen. Pils: 
Har precis haft deras kravall annars arbetas det med herr- och damsittningen, 
julsittning och en eventuell sittning med psykologerna. Det har ordnat sig med 
overallerna dock har inget datum bestämt för overallsinvigning. Pamp; Nolle-p är 
över och de är nöjda med veckorna. Nu arbetar de med en utvärdering som ska 
skickas till STUFF samt planerar för overallsinvigningen. De hjälper även årets 
nolla att planera tackfest. UU. Berättar om samarbete med tutopia, där 
besöksantalet har varit högt. Har arbetat med utvärderingsystem som ska fungera 
för alla program inom PA, kommer att testas på nya ettan. Arbetsrättsdagarna 
kommer att hållas för de som har minst 7.5 poäng den 26-27 november, i 
förhandlingsteknik. Genusbevakare: Arrangera en genusdag i oktober, kommer 
att fortsätta gå på möte med genuslekotorer. Sportgruppen: Har inlett ett 
samarbete med psykologerna bland annat aktivitetsmåndagar. Arbetar även med 
att planera specialaktiviteter inför hösten. Årskurs Representant. Har arbetat 
fram en bättre arbetsbeskrivning för arbetsgruppen. Representanterna ska ta 



kontakt med varje kursansvarig inför varje kursstart och även ansvara för en 
uppföljning. Har även ansvar för det nya utvärderingssystemet. Diplomeringen: 
Har varit lite dåligt med anmälningar men det börjar öka, sista anmälningsdag är 
idag. De har lite extra pengar som ska läggas på present till diplomanderna. NLU: 
Det planeras en kickoff inom NLU. Ett tips från NLU är Ösgötaforum 23-24e 
september., som är en företagsmässa på Cloetta center. Gratis för alla besökare. 
Ett bra tillfälle för arbetsgrupper att knyta kontakter med företag. 
Mentorsprojeketet. Idag har det ordnats 80 mentorer. Ska ta kontakt med 
alumner och se om de kan finna några för de 40 adepter som saknar mentor. Den 
15e:september är det uppstartsmöte. SU: Har inte påbörjats några projekt än, allt 
rullar på.  
 

7) Allt detta händer inom PULS hösten 2009! Anna berättar om vår höstplanering 
    och alla arbetsgruppers ansvar att 
skicka in respektive aktiviteter till sekreteraren. Höstplaneringen kommer att 
finnas i I-fiket och i google kalendern.  
 

8) Valberedningen    Idag är det två personer i 
    valberedningen. Har arbetat fram 
en tidsplan. Informerar om nyval till styrelsen och arbetsgrupperna. Främsta 
prioritet är att hitta sökande till styrelsen, 12:e oktober är sista ansökningsdag. 
Planeras en lunch vecka 41 med styrelsen och valberedningen där det finns 
möjlighet för sökande att ställa frågor och umgås. Vecka 50 är sista 
ansökningsdag för övriga arbetsdagar.  
 

9) Sekreterare Jessica har ordet  Berättar lite om infospridningen 
    och hur vi ska använda veckomejlet 
och så vidare.   

 
10) Ekonomi -    Veronica informerar om kommande 

    kvartals- och årsrapporter. Kvartal 
3 ska in 30:e september, kvartal 4 och sammanställning av året ska in den 30.e 
november.  

 
11) Hemsidan –    Gustav informerar om vår nya fina 

    hemsida. I morgon kommer det att 
hållas ett möte med all webbansvariga. Gustav eftersträvar mer input angående 
hemsidan.  

 
12) Spons -     Vice ordförande Sara är inte här 

    men Anna informerar om det 
tilltänkta företagsregistret. Detta register är tilltänkt att underlätta framtida 
samarbeten. Alla arbetsgrupper uppmanas att alla företagskontakter samlas för 



att Sara sedan ska kunna påbörja detta arbete. Sara vill även träffa alla 
sponsansvariga för ett möte, datum kommer ut senare.   

 
13) Utskottsordförande informerar:   Det är dags att se över testamenten 

    och arbetsbeskrivningar för 
arbetsgrupper. Det är öppet att lämna in motioner inför höstmötet, deadline är 
den 12:e oktober.  

 
14) Övriga frågor   Inga övriga frågor. 

 
15) Mötets avslutande   Mötet avslutades. 
 
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    sekreterare 
 
 
   
Erik Zetterström 
Justerare  


