
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-10-12 klockan: 15-17 
Närvarande: Anna Nyberg, Mattias Wiséen, Erik Zetterström, Stina Björk, 

Kim Ericson, Maria Carlstedt, Gustav Brandt, Carolina Nilsson, Jessica Andersson 

 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare    Stina valdes till justerare 
 

4) Inlägg av övriga frågor  2 övriga frågor 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes 
 
6) Minuten 

NLU,     Har haft möte, Hr-dagen har nu fått 
    sin lokal. Projektföretaget har 
fortfarande svårigheter att få in utvärderingar från studenterna. 
SU,     Det önskas återigen att det kommer 
    mer städrekvisita till 
sektionsrummet. Alla arbetsgrupper arbetar på bra.  
UU,    Pulspuben är nu på torsdag och det 
    är inte så många anmälningar, ska 
försöka att sprida informationen till alla medlemmar.  
Webbmaster,   Fler och fler vill ha inlogg till 
    hemsidan har varit lite småfix med 
hemsidan. 
Sekreterare,   Har inte hänt något speciellt ska 
    ordna städlistan till sektionsrummet 
har kommit lite annat emellan.  
Kassör,    Bordlägger 
Vice,     Bordlägger 
Ordförande,    Behöver göra en ändring av ett 
    möte men avvaktar tills vi ser 
gruppändringar för alla. Ett extramöte den 17:e november är insatt för 
överlämning med den nya styrelsen mellan 9-12. Vi bestämmer oss för att ställa in 
den teamutbildning som vi hade planerat för oss i styrelsen under hösten då vi 
har lite tidsbrist. Har börjat att se över intyg och letat efter olika mallar.  



 
7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger  

 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi    Kassa 4916 kr 

    PG 89491,25 

    S 100 000 

    PiLSkonto 38 857 kr 
 
9) Hemsidan   Stina skulle önska få ett inlogg så 

    att hon kan göra ändringar på 
hemsidan.  

 
10) P-riks riksmöte 23-24 okt.   Kim är här och pratar om lite saker 

    som berör mötet och annat inom P-
riks. Kim undrar även vad vi vill ta upp för frågor på mötet. Vi framför olika 
saker som vi önskar lyfta på mötet.  

 
11) PiLS ”motion”    Har haft ett möte med Lina förra 

    veckan. De önskar att nästa 
pilsgrupp ha det lika förmånligt som årets pils. Ändringarna gäller ang. 
arbetsgruppens löpande vinsthantering 

 
12) Propositioner till höstmötet  Vi diskuterar vilka förändringar 

    som skulle tänkas utmynna i en 
motion. Vi kan inte komma på någon proposition som är aktuell inför höstmötet.  

 
13) Företagsregister   Gustav tar kontakt Teo för

    ytterligare information om hur och 
när han skulle kunna tänkas arbeta med företagsregistret, samt hur mycket det 
skulle kosta. Gustav ska vidare sammankalla vissa aktiva medlemmar som kan 
tänkas ha lite viktig input i utformandet. Ska även ha kontakt med Oscar och 
Martina för att kolla av hur deras strategi för företagsregistret ser ut. 

 
14) Genomgång av överlämningsplaneringen Det är uppdelat på tre gånger där 

    det först är möte och sedan tid för 
överlämning. Anna går igenom vad överlämningen kommer att innehålla och hur 
upplägget ser ut. Hon mejlar även ut all info om överlämningen,, 

 
15) Ändringar i policy   Jessica ska kolla upp ändringar i 

    policyn för sektionsrummet. 
Veronica ska göra ändringar som rör pils vinsthantering. 

 



16) Deadline    Går igenom deadline för 
    arbetsbeskrivningar för 
arbetsgrupperna samt deadline för våra testamenten. Deadline för båda ligger till 
fredag den 13:e november. 

 
17) Mottagning för BVG våren 2010  Carolina tar kontakt med BVG för 

    att se hur de tänker kring 
mottagningen.  

 
18) Övriga frågor   Det är svårt att veta hur vi ska 

    vinkla enkäten och utforma den. Vi 
diskuterar olika utvägar. Vi vill gärna få en indikation på vad nästa styrelse kan 
arbeta med från enkäten. Stina har med sig ett förslag på frågor till nästa möte. 
Stina ansvarar för fika inför höstmötet.  

 
 
19) Mötets avslutande   Mötet avslutades 
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
   
Stina Björk 
Justerare  


