
 
 
 

Stormöte 
Rum: I:204 

2009-11-12 klockan: 13-15 
 
Närvarande: Jonathan Strömgren, Linus Lanker, Anna Westerborn, Sofia Bensaha, 
Malin Lundblad, Jennie Gumshage, Mattias Wiséen, Erik Zetterström, Gustav 
Brandt, Anna Nyberg, Carolina Nilsson, Stina Björk, Maria Carlstedt, Martina 
Malinen, Albin Carlsson, Rasmus Ahlin, Viktor Markkula 

 
1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 

 
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   Arbetsmiljöombud – vaccin för 

svininfluensa kommer förhoppningsvis att börja redan nästa vecka. Rektor 
kommer ut med information om detta. G-huset kommer att läggas ner om två år 
så vänta er inga större förändringar där. Valberedning – Information om PAmp och 
PiLS har skickats till PULS-medlemmar i PA1 sista ansökning och 
informationsträff med intervjuer 25/11 kl 18.00 i I-fiket. Samma vecka påbörjas 
arbetet med att tillsätta övriga arbetsgrupper. PAmp – Händer inte så mycket, 
planerar intervjuer och grunder till uttagning. Overallsinvigningen gick utan 
problem. Arbetsbeskrivingar är klara, håller på med testamenten. PiLS – planerar 
julsittning, har inte kunnat fastställa pris än. Plats för 300 personer på NH, först 
biljettsläpp för PA och BVG och sedan för övriga studenter. Håller på med 
luciatåget också, planerar lite, första träffen 16/11 kl 12 i I-fiket. Håller också på 
med att fundera kring uttagningar. Alumni – har en föreläsning imorgon, fredag 
13/11 kl 15 i Key 1. Bjuder på kaffe och kakor. Gästföreläsare – rullar på. Nästa 
vecka kommer PA2 ha en gästföreläsning från Stångåstaden. Problematiken med 
att vissa lärare inte vill ha [gästföreläsare] och att vissa lärare fixar själva kvarstår. 
HR-dagen – biljettsläpp nästa vecka. Intressant föreläsare om värdeskapande HR-
arbete och gruppoptimering. Priset blir 50 kr för medlemmar och 60 kr för icke 
medlemmar. Tiden är 08.30 – 16-00. Sportgruppen – Flyter på med 
veckoaktiviteter. Tennisspel förra veckan, då kom 20 pers. Lika många 



psykologer som PA-vetare. Islandshästridningen ställs tyvärr in på grund av för 
få anmälda. Har aldrig haft så många studenter på plats på veckoaktiviteter som 
nu, mellan 10-30 st. Frågan om att köpa in en sjukvårdsväska lyftes, är det något 
som hela föreningen behöver? Projektföretag – utvärderingarna går bättre nu, fått 
in fler svar och har sammanställt från både grupper och företag. Jobbar med 
företagsregistret och håller på att sammanställa. De flesta grupper har dock 
skickat in. Deadline i december. Håller på med arbetsbeskrivning och testamente. 
Diplomering – De är klara och har gjort klart det mesta. Allt är klar utom 
resultatrapporten. NLU och SU – pysslar med småsaker, administration. Hemsida – 
Har skickat ut en enkät till de som varit webbansvariga under året. Annars 
ingenting stort, lite små uppdateringar på hemsidan bara. UU – Överlämning 
samt lite administration. Haft sitt sista UU-möte i veckan. Har programråd 15/12. 
Har bokat in en avslutningsmiddag 27/11. Har även gjort en liten utvärdering av 
året. Utbildningsbevakning i BVG-klasserna har kommit upp på StuFF-nivå, 
eventuellt kommer detta att komma igång nästa år med stöd av UU. Har tidigare 
inte funnits någon strukturerad bevakning i dessa klasser. Har diskuterat i UU att 
det eventuellt kommer att bli en extra årskurs i utskottet. Ordförande – Jobbar 
vidare på PA-katalogen. Sista tillfället för fotografering var idag. Har man ännu 
inte tagit bild så kommer bilderna från årskurs 1 att komma med. Så den kommer 
att bli av. Styrelsen stämmer av med sin verksamhetsplan och försöker kolla upp 
att vi verkligen gjort det vi skulle göra. Har valt in en ny styrelse och jobbar med 
valberedningen angående övriga grupper. Anna har varit på SEKT-möte, det 
finns en sammanfattning på hemsidan. Bland annat kommer terminstiderna att 
ändras till nästa höst. Vi kommer nu börja 30/8 istället, en vecka tas alltså bort. En 
enkät kommer att lämnas ut till alla medlemmar för att utvärdera året och ge tips 
till nästa styrelse. Anna har haft första överlämningsmötet med Martina och 
Oscar eftersom de kommer ha ett mer delat ordförandeskap än vad som varit 
tidigare.  

 
7) Tvärgruppsövning kring grupperna  Exempel på frågor som 

egna frågeställningar   lyftes: Hur ska vi få 
bättre uppslutning till gästföreläsningar? – Bra tidsplanering, information om vad 
föreläsningen handlar om. Hur kan man få fler att vilja/våga engagera sig i 
hemsidan? – Informationsträff i IKT-studion där man kan visa de som är 
intresserade i alla arbetsgrupper hur hemsidan fungerar. En genomgång av den 
helt enkelt. NLU: Vilka näringslivskontakter saknas? – Fler stora kontakter som 
löper år efter år, till exempel Poolia. UU – Genusdagen – på vems ansvar, när ska 
den ligga, ska det verkligen vara just genus? – Kan vara en ”lika-villkor-dag” som 
kan ligga som ett obligatoriskt moment i alla årskurser och vara schemalagd så att 
den inte konkurrerar med annan undervisning. PAmp – Hur löser vi 
transportproblem? Ansluta sig till lokal bilpool. Skaffa en skruttbil till 
programmet som alla aktiva kan använda samt att medlemmarna ska kunna 
”hyra” för en billig penning. Projektföretagen: Vem ska påverka spridningen av 



företag? Lärare eller studenter. Lärare vill gärna sprida så mycket som möjligt 
rent geografiskt och studenter har skrivit i utvärderingar att de inte vill resa. HR-

dag: Hur kan vi få många studenter att sluta upp runt aktiviteter? Marknadsföra 
mer till bvg och master, kolla tidpunkt med schemaläggning. Utöka samarbetet 
med psykologerna eller andra program? Sportgruppen – Hur kunna 
vidareutveckla, nya aktiviteter? Knyta PA’s fotbollslag till sportgruppen. Fler 
lagsporter i olika turneringar. Gruppen kan dela ut en enkät för att se vad 
medlemmarna verkligen vill göra. SU- Hur kan man kommunicera styrelsens 
aktiviteter och tankar till aktiva – stor kick-off, obligatoriska stormöten.  
Utskottsmöten fyller för det mesta en bra funktion. Stormötenas innehåll och 
funktion: Dagens aktivitet var intressant med många nya idéer och tankar kring 
arbetet. Ett eller två stormöten per termin? Ett kanske, så kan man göra det 
mycket större och ha lite mer interaktiva övningar. 
 

8) Inför rekryteringen till nya arbetsgrupper 2010 Arbetsgrupperna måste 
     vara engagerade och 
visa att de tycker att det är kul. Vad ger det, vad har man fått ut av det? Prata om 
det i konkreta exempel. Att arbetsgrupperna pratar om det i klasserna, med 
kompisarna och så vidare, pushar och peppar! Locka mer med den grymma 
tackfesten! 
 

9) Ekonomi    Resultatrapporterna ska vara inne 
    30/11 om man har aktiviteter efter 
det för då ska den in 15/12. 
 

10) Hemsida    
 
11) Övriga frågor   Inga övriga frågor 

 
12) Mötets avslutande   Mötet avslutades 
 
 
       
Anna Nyberg   Carolina Nilsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
   
Gustav Brandt 
Justerare  


