
	   	  2015-‐03-‐16	  

	  

______________________________________	  
Ordförande:	  Emma	  Sehlstedt	   	  
	   	  

_____________________________________	   	   ______________________________________	  
Justerare:	  Gabriella	  Sumberaz	   	   Sekreterare:	  Denise	  Broberg	  

Styrelsemöte	  2015-‐03-‐16	  

Tid:	  15.15-‐17.00	  
Plats:	  C	  huset,	  S19	  
Närvarande:	  Emma	  Sehlstedt,	  Denise	  Broberg,	  Gabriella	  Sumberaz,	  Olivia	  Ögren,	  Elisabeth	  
Hasselgren,	  Hanna	  Seger	  
	  

Dagordning	  

1.	  Mötet	  öppnas	   	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	   	  
3.	  Val	  av	  justerare	   	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	   	  	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	   	  
6.	  Minutrundan.	  
8.	  Åtgärder	  från	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
9.	  Information	  från	  Ordförande	  UU	  
10.	  Information	  från	  Ordförande	  SU	  
11.	  Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
12.	  Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
13.	  Information	  från	  Sponsansvarig	  
14.	  Information	  från	  Medlemsansvarig	  
15.	  Information	  från	  Informationsansvarig	  
16.	  Information	  från	  Styrelseordförande	  
17.	  PiLS	  
18.	  Uppdatering	  av	  Policyn	  
19.	  Budget	  Pampers	  
20.	  MaxPuls	  	  
21.	  Externa	  organisationer	  	  
22.	  Övriga	  frågor	   	  
23.	  Åtgärdslista	  	   	  
24.	  Nästa	  möte	   	  
25.	  Mötet	  avslutas	  
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Dagordning	  

1.	  Mötet	  öppnas	  
Emma	  öppnar	  mötet.	   	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  
Mötet	  godkänner	  arbetsordningen	  med	  en	  paus	  på	  5	  min	  kl.	  16:00.	   	  
3.	  Val	  av	  justerare	  
Mötet	  väljer	  Gabriella	  till	  justerare	  av	  protokollet.	   	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	   	  	  
Mötet	  lägger	  in	  punkten	  22.1	  Lån	  Pampers	  till	  punkten	  22.	  Övriga	  frågor.	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen	  	  
6.	  Minutrundan	  
Mötet	  går	  igenom	  minutrundan.	  	  
8.	  Åtgärder	  från	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
Inga	  åtgärder	  från	  förra	  veckan.	  
9.	  Information	  från	  Ordförande	  UU	  
Utskottsmöte	  har	  ägt	  rum,	  alla	  kurser	  fungerar	  bra	  men	  några	  kurser	  kring	  BVG	  och	  Master	  
bör	  diskuteras.	  StuFF-‐möte	  har	  ägt	  rum.	  CV-‐verkstans	  utvärdering	  ligger	  ute.	  	  
10.	  Information	  från	  Ordförande	  SU	  
Utskottsmöte	  har	  ägt	  rum.	  Elisabeth	  och	  Camilla	  har	  haft	  möte	  med	  Masterns	  SU-‐grupp,	  ett	  
inspirerande	  möte.	  
11.	  Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
Träffat	  FLINS	  och	  AFFJURS	  ordförande	  och	  vice	  ordförande	  och	  pratat	  om	  vi	  ska	  göra	  en	  
arbetsmarknadsdag	  tillsammans.	  Gabriella	  och	  Hanna	  har	  gjort	  preliminärt	  schema	  för	  
Gröna	  veckan.	  FLINS	  och	  Polkand	  vill	  vara	  med	  på	  klädbytardagen.	  	  
12.	  Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
Mycket	  administrativt,	  haft	  möte	  med	  kassören	  i	  PAmpers	  och	  pratat	  lite	  budget	  och	  
diskuterat	  ett	  eventuellt	  lån.	  	  
13.	  Information	  från	  Sponsansvarig	  
Mailat	  mycket,	  haft	  möte	  med	  Hanna	  om	  Grön	  sektion.	  Valberedningen	  ska	  eventuellt	  få	  en	  
rekryteringsutbildning	  från	  en	  extern	  organisation.	  	  
14.	  Information	  från	  Medlemsansvarig	  
Månadsmailet	  går	  ut	  idag.	  	  
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15.	  Information	  från	  Informationsansvarig	  
Julia	  närvarade	  inte.	  
16.	  Information	  från	  Styrelseordförande	  
PyttePiLS,	  Affjur	  och	  FLINS	  möte	  med	  Hanna.	  Tittat	  igenom	  hur	  vi	  ligger	  till	  i	  vår	  planering	  
och	  vad	  vi	  behöver	  göra	  för	  att	  ligga	  i	  fas.	  Det	  ser	  bra	  ut	  vi	  har	  startat	  projekt	  som	  följer	  vår	  
verksamhetsplan.	  Bokat	  in	  Julia	  och	  mig	  till	  Stockholm	  ordförandekurs.	  	  
17.	  PiLS	  
Emma	  Jonsson	  ny	  Chief	  i	  Pytte-‐PiLS	  efter	  avhopp.	  	  
Ny	  rekrytering	  av	  posten	  ”Bokning”	  kommer	  att	  annonseras	  ut	  där	  alla	  från	  PA1	  och	  PA2	  är	  
välkomna	  med	  sin	  ansökan.	  Ansökningsperiod	  mellan	  17-‐20	  mars,	  intervjuerna	  kommer	  ske	  
veckan	  därpå	  av	  Anna	  Kronberg	  och	  Joakim	  Nyman	  tillsammans	  med	  två	  representanter	  från	  
Valberedningen.	  	  
18.	  Uppdatering	  av	  Policyn	  
Elisabeth	  har	  reviderat	  beloppen	  i	  Policyn	  och	  mötet	  godkänner	  revideringen.	  	  
19.	  Budget	  PAmpers	  
Mötet	  diskuterar	  förfrågningar	  kring	  PAmpers	  budget.	  	  
20.	  MaxPULS	  	  
Mötet	  diskuterar	  förfrågningar	  kring	  att	  PULS	  ska	  betala	  för	  en	  inköpt	  AUX-‐sladd.	  
Mötet	  tar	  beslut	  om	  att	  PULS	  ska	  bekosta	  sladden.	  	  
21.	  Externa	  organisationer	  	  
Förfrågan	  från	  Procter	  &	  Gamble	  om	  att	  få	  annonsera	  på	  vår	  hemsida.	  Gabriella	  tar	  kontakt	  
med	  företaget	  angående	  detta.	  	  
22.	  Övriga	  frågor	  
22.1	  PAmpers	  lån	  
Mötet	  diskuterar	  kring	  en	  förfrågan	  från	  PAmpers	  om	  lån.	  Inga	  beslut	  tas.	  
23.	  Åtgärdslista	  	  
Bjud	  in	  PAmpers	  till	  nästa	  möte	  för	  diskussion	  kring	  budget	  och	  lån.	  	   	  
24.	  Nästa	  möte	   	  
Tisdag	  24	  mars	  
25.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  	  

	  
	  
	  


