
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-10-01 klockan:13-15 

 

Närvarande: Veronica Einestedt, Gustav Brandt, Jessica Andersson, Erik Zetterström, 

Carolina Nilsson, Stina Björk,  

 

1) Mötets öppnade   Veronica öppnar mötet 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 

 

3) Val av justerare   Gustav valdes till justerare 
 

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

 
6) Minuten 

NLU,     Har inte haft något möte, ska ha 

    kick-off i kväll det är tre anmälda ’r 

inte klart att det blir av.  
SU,     Pils har lyckats sälja nästan alla 

    sina biljetter till herr och dam. 

Resultatet från on-the-rocks kravallen ser mycket bra. Pamp har nu spikat datum 

för overallsinvigningen den 29:e oktober.  
UU,    Har börjat planerat inför nästa 

    pulspub den 19:e oktober. 

Arbetsrätten har nu bokat till den 28:e oktober och allt är bestämt med TRIA. Vi 

beslutar att arbetsrättsdagen är endast för pulsmedlemmar. Har varit på ett 

STUFF möte, det var väldigt roligt och givande. STUFF står inför ett svårt 

dilemma nästa år då kåravgiften inte är obligatorisk. Vi måste diskutera vad vi 

kan göra för att studenter kommer att betala kåravgift. Det har varit problem i 

ekonomikursen, en halvtidsutvärdering har gjorts med Danne och Mehran. Vi 

väljer Anna Birgersson till ny klassrepresentant för Pa 2h.  

Webbmaster   Har varit lite strul med vissa 

    dokument och bildarkiv, men det är 

nu fixat. Arbetsbeskrivningar är nu klara och ligger uppe på hemsidan.  

Sekreterare,   Har inte hänt något speciellt, har 

    haft lite kontakt med Kogvet.  



Kassör,    Har fått in alla kvartalsrapporter 

    från arbetsgrupperna, annars har 

det varit lugnt. 

Vice,     Bordlägger  

Ordförande,    Har skrivit och satt samman 

    halvårsrapporten. Har även gjort 

nya mallar för VP, halvårsrapport samt verksamhetsberättelse. Sett över och satt 

samman styrelsens arbetsbeskrivningar och skickat till valberedningen. Anmält 

Kim till riksmötet P-riks. Fixat biljetter till Filmfestivalen Flimmer som vi lottar ut 

på hemsidan. Tagit hand om flera jobbannonser som vi fått in. Varit på SEKT-

möte och lade fram förslaget att Stuff ska ordna den här föreläsningen om 

studenträtt och examinationsregler och öppna upp den för alla Stuffsektioners 

medlemmar. Det blir en styrelseutbildning igen i slutet av november som vi kan 

erbjuda våra efterträdare. Troligtvis så blir det även en ledarutbildning med 

Psykologifabriken i höst någon gång i nov/dec. Stuff har bestämt att bara ha två 

fokusfrågor i sin VP 1). rättssäker examination (bättre återkoppling, klara 

kriterier, förtydliga handledarens roll osv). 2) . kårobligatoriets försvinnande (ht-

10, konsekvenser)- 9 okt är sista dagen att skicka in material till vår sektionssida i 

filosofen. Ska höra med HR-dagen om de är intresserade av en annons eller 

Sportgruppen. 

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll 2009-09-22 justerades 

 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi     Pg: 107 224,75 
    Kassa: 5149,50 
    Spar: 100 000  
    Pils 1580,50  
 
9) Hemsidan   Arbetet med uppdateringar och 

    annat kring hemsidan börjar 

fungera mycket bra. Det händer mycket mer på sidan nu än tidigare. Ska se över 

statistiken för hemsidan. 
 
10) Kostnader för Tutopia  Har haft ett möte med Danne, IBL 

    kommer troligtvis att sponsra med 

3000 inför nästa år. Vi beslutar att PULS betalar för Tutopia-fika för resterande 

termin à 8 kr per person.  
 
11) PA-katalogen    Danne vill att alla studenter ska 

    vara med i katalogen om han ska 



sponsra. Vi diskuterar huruvida vi kan få alla studenter fotograferade. Två 

alternativ kvarstår antingen lägger vi upp de foton vi har i dagsläget på hemsidan 

med då blir det ingen katalog i tryckt form. Alternativ 2 innebär att om Markus 

vill fotografera ytterligare en gång så ber vi Danne betala Markus för att fota igen 

annars så tar vi de gamla fotona och trycker en katalog. 
 
12) Enkätundersökning   Vi ska arbeta fram 6 frågor för 

    undersökningen, som ska utformas 

genom SurveyMonkey. Stina ansvarar för att utforma undersökningen och 

Carolina hjälper att sammanställa resultaten. Vi alla ska fundera på frågor till 

nästa möte. 
 
13) Börja diskutera studiebesök  Vi tror att det är ettorna som har 

    störst nytta av ett studiebesök. Vi 

tror att det vi kan göra i dagsläget är att arbeta fram ett grundligt förslag och se 

över vilken arbetsgrupp som skulle kunna arbeta med detta.  
 
14) Börja diskutera företagsregistret  Martina och Oscar från  

    projektföretagen är intresserade av 

att arbeta med företagsregistret. Vi diskuterar olika versioner och möjliga 

alternativ. Steg 1 blir att fastställa de företag som vi har kontakt med idag och få 

tag i förra årets företagsregister. Gustav ska ta kontakt med Teodor och se vilka 

möjligheter som finns för utformande. Vi ska be alla aktiva sammanställa alla 

företag som de har haft kontakt med och skicka till Oscar och Martina. 

Informationen ska innehålla: företagets namn, kontaktperson, kontaktuppgifter, 

arbetsgruppen, syfte med kontakten.  
 
15) Övriga frågor   Inga övriga frågor. 

 
16) Mötets avslutande   Mötet avslutades (kl 15.00). 
 

       

Veronica Einestedt   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare  

 

   

Gustav Brandt 

Justerare   

 

Styrelsen beslutar att arbetsrättsdagen är endast för pulsmedlemmar. 

Styrelsen beslutar att välja Anna Birgersson till ny klassrepresentant för PA2h. 

Styrelsen beslutar att PULS betalar för Tutopia-fika för resterande termin à 8 kr per 

person. 


