
 
 
 

Styrelsemöte 

Rum: I:102 

2009-11-17 klockan: 8-12 

Närvarande: Jessica Andersson, Veronica Einestedt, Erik Zetterström, Anna 

Nyberg, Carolina Nilsson, Stina Björk, Gustav Brandt, Malin Lundblad, 

Jennie Gumshage, Viktor Markkula, Rasmus Ahlin, Linus Lanker, 

Anna Westerborn, Oscar Lätth, Martina Malinen 

 

1) Mötets öppnade   Anna öppnar mötet 

 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes efter 

    tillägg. 

 

3) Val av justerare   Carolina valdes till justerare.  

 

4) Inlägg av övriga frågor  Inga övriga frågor.  

 

5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes.  

 

6) Minuten 

NLU,     Mentorsprojektet har fått problem 

    med JobMeal angående kaffe till 

deras föreläsning i morgon. Vi diskuterar huruvida vi ska fortsätta samarbetet 

med JobMeal. Vi beslutar att Anna ska ringa JobMeal och höra sig för hur det 

framtida samarbetet ska se ut, målet är att sluta ett avtal. Studieliv och arbetslivs 

enkäten är nu klar och genomförd, vi har möjlighet att gå på träff och få resultatet 

den 8:e december, ingen i styrelsen är intresserad av att gå. 

SU,     Carolina och Victor ska träffa BVG 

    för att diskutera vårens mottagning. 

Vi beslutar att sportgruppen får använda kvarstående pengar från vårens 

äskande ang. bollarna till att köpa in fler bollar.  

UU,     Har arbetat fram en SMS tjänst 

    för biljettköp och vill nu få den 

prövad, för att se hur den fungerar. Det finns flera inom styrelsen som kommer 

att testa tjänsten inför HR-dagen.   

Webbmaster   Har inte gjort så mycket har lagt 

    upp lite protokoll på hemsidan.  

Sekreterare,   Har inte gjort så mycket har gjort 

    klart testamentet. Har lite 

funderingar på arbetsgruppernas arbetsbeskrivningar vad som ska göras och när. 



Deadline är absolut senast den 3.e december då det är överlämningsträff för 

arbetsgrupperna. 

Kassör,    Har lagt in nya medlemmar i 

    systemet, håller på att arbeta med 

testamentet.  

Vice,     Bordlägger 

Ordförande,    Har haft två överlämningsträffar 

    och har skrivit klart testamentet.  

 

7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 

 och uppföljning av beslut 

 

8) Ekonomi     Kassa: 3070,50 

    Pg: 72750,25 

    Spar: 100 000 

    Pils: 14605,20 

- 2 st ändringar har gjorts ang. PiLS i den ekonomiska policyn av Veronica. 

- Pils har lämnat in äskande ang. julsittningen, Veronica går igenom och 

förklarar Pils äskande. Vi kan idag inte besluta på deras underlag, Veronica 

och Carolina åläggs att kolla upp detta närmare. 

 

9) Hemsidan    Gustav har börjat lite närmare

    på hur man kan se hur många 

besökandeantal hemsidan har, men måste gå igenom det ännu mer. 

Utrymmesmässigt är det inga problem med PSM på hemsida. Anna går igenom 

olika alternativ för PSM och hur deras arbetsbeskrivning skall se ut. Vi diskuterar 

vilket alternativ som skulle vara bäst för PSM. Vi beslutar att göra en ny 

arbetsbeskrivning för PSM som avser att gå ut på att skriva artiklar men även 

mycket fritt utrymme detta åläggs Carolina, Viktor och Linus att utföra.  

 

10) Skriva propositioner olika förslag:    

- angående P-riks medlemsavgiftsförfrågan? Vi tror inte att det är nödvändigt att 

det görs en proposition ang. denna fråga. Det är bättre att ta upp det i samband 

med budgetpresentationen på årsmötet.  

- klassrepresentanter Hur ska klassrepresentanter väljas för att det ska bli 

demokratiskt? Vi väljer att fortsätta som tidigare vilket innebär att vi väljer in nya 

klassrepresentanter på årsmötet. Vi diskuterar även ifall klassrepresentanterna 

även ska ansvara för genusbevakningen i respektive klass och sedan rapportera 

till en övergripande ansvarig genusbevakare. Vi beslutar att vi inte väljer in en ny 

genusbevakning på årsmötet utan istället skapar ett genus/lika villkor tänk hos 

klassrepresentanterna. 

 



11) Övriga frågor   Inga övriga frågor 

 

12) Mötets avslutande   Mötet avslutades 

 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

   

Carolina Nilsson 

Justerare  

 

 

Styrelsen beslutar att Anna ska ringa JobMeal och höra sig för hur det framtida 

samarbetet ska se ut, målet är att sluta ett avtal. 

Styrelsen beslutar att sportgruppen får använda kvarstående pengar från vårens 

äskande ang. bollarna till att köpa in fler bollar. 

Styrelsen beslutar att göra en ny arbetsbeskrivning för PSM som avser att gå ut på att 

skriva artiklar men även fritt utrymme detta åläggs Carolina, Viktor och Linus att 

utföra. 

Styrelsen beslutar att vi inte väljer in en ny genusbevakning på årsmötet utan istället 

skapar ett genus/lika villkor tänk hos klassrepresentanterna 


