
 
 
 

Styrelsemöte 

Rum: Luxor 

2009-12-03 klockan: 15-17 ev.18 

 

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

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

Lundblad, Jenny Gumshage, Viktor Markkula, Rasmus Ahlin, Linus Lanker, 

Anna Westerborn, Oscar Lätth, Martina Malinen 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades  

 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  

 

3) Val av justerare   Veronica valdes till justerare 

 

4) Inlägg av övriga frågor  1 övrig fråga 

 

5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes 

 

6) Minuten 

NLU,     Hade en överlämning i måndags, 

    har även sammanställt 

utvärderingarna tillsammans med Erik. Kommer att ha julavslutning nästa vecka 

med NLU.  

SU,     Pils har sålt biljetter till sin 

julavslutning ca. 120 stycken är sålda. Kommer att ha SUjulavslutning nästa 

vecka. 

UU,    Har arbetat med enkäterna 

    tillsammans med Stina. 

Fotokatalogen kommer förhoppningsvis att vara klar innan jul. Ska ha avslutning 

på måndag. Har börjat med att skriva intyg.  

Webbmaster   Har tagit bort jobmeals logga ifrån 

    hemsidan har även arbetat med 

andra små saker rörande hemsidan.  

Sekreterare,   Har inte fått svar ifrån kårservice än 

    angående förrådet. Har fått in en 

nominering till årets pulsare.  

Kassör,    Resultatrapporterna har kommit in 

    och ska börja sammanställa dem.   

Vice,     Bordlägger 



Ordförande,    Sista överlämningsmötet med Oscar 

    och Martina är på måndag. Har 

skrivit klart intygen och verksamhetsberättelsen.  

 

7) Justering av föregående mötesprotokoll 091124 justerades 

 och uppföljning av beslut 

 

8) Ekonomi     Kassa: 5520,50 

    Pg: 63 702,75 

    Spar: 100 000  

    Pils: 14 580,20 

 

9) Hemsidan   Inget togs upp. 

 

10) Proposition gällande   Vi går igenom och diskuterar 

PSM arbetsbeskrivning   den nya propositionen. Vi beslutar 

att på årsmötet lägga fram propositionen gällande PSMs nya arbetsbeskrivning.  

 

11) Presentation av medlemsenkäten  Det är 116 stycken av 202 

    medlemmar som har svarat på 

enkäten. Erik och Stina går igenom svaren på enkäten. Vi diskuterar även på 

vilket sätt vi ska förmedla resultaten från enkäten och hur den nya styrelsen ska 

använda sig av resultaten.  

 

12) Information kring P-riks   Alla har fått information/dokument 

    från P-riks, det finns inga frågor 

kring dessa. Anna har även skickat in en beskrivning till p-riks angående hur vårt 

samarbete ser ut med kåren.  

 

13) Genomgång av alla viktiga datum inför 

 årsmötet     Vi går igenom viktiga datum inför 

    för resterande verksamhetsår och 

även datum inför årsmötet. Vi diskuterar huruvida vi ska sälja ut nuvarande väskor 

och tröjor till rabatterat pris. Vi beslutar att vi säljer ut PULS-väskor och tröjor för 100 

kr på årsmötet. Sekreterare ansvarar för att marknadsföra försäljningen.  

 

14) Uttagningen till PiLS och Pamp klar? Uttagningen har gått bra och 

    relativt smärtfritt.  

 

15) Övriga frågor   Senaste tiden har det florerat 

    väldigt mycket arbetsannonser i 

veckomejlen. Vi diskuterar vilka annonser som är aktuella att använda och om 

man skulle kunna begära något i gengäld av företagen. Vi rekommenderar den 



nya styrelsen att utfärda vissa riktlinjer/policy kring denna hantering.  

 

16) Mötets avslutande   Mötet avslutades 

 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekretare 

 

 

   

Veronica Einestedt 

Justerare  

 

Styrelsen beslutar att på årsmötet lägga fram propositionen gällande PSMs nya 

arbetsbeskrivning. 

Styrelsen beslutar att vi säljer ut PULS-väskor och tröjor för 100 kr på årsmötet. 


