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Styrelsemöte	  
Tid:	  17:15-‐19.00	  
Plats:	  IG10	  
Närvarande:	  Denise	  Broberg,	  Olivia	  Ögren,	  Camilla	  Husell,	  Emma	  Sehlstedt,	  Gabriella	  
Sumberaz,	  Hanna	  Seger,	  Julia	  Bergström	  

	  

Dagordning	  

1. Mötet	  öppnas	  
Emma	  öppnar	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  arbetsordningen	   	  
Mötet	  lägger	  in	  en	  rast	  mellan	  18:00-‐18:10.	  

3. Val	  av	  justerare	   	  
Mötet	  väljer	  Denise	  Broberg	  till	  justerare	  av	  protokollet.	  

4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  
Mötet	  lägger	  in	  punkt	  21.1	  Fotograferingen,	  21.2	  Text	  till	  nolleboken	  och	  21.3	  Datum	  
till	  punkten	  21.	  Övriga	  frågor.	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  

6. Minutrundan	  
Styrelsen	  går	  igenom	  dagsformen,	  alla	  mår	  okej.	  	   	  
7.	  Åtgärder	  från	  åtgärdslistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
Planering	  för	  medlemsaktvitet	  skjuts	  upp	  till	  nästa	  vecka.	  	  
8.	  Information	  från	  Ordförande	  UU	  
Utbildningsutskottet	  har	  haft	  ett	  stort	  möte	  med	  genomgång	  av	  alla	  avslutade	  
kurser.	  Problem	  med	  att	  nå	  utbildningsbevakarna	  i	  BVG1.	  	  
9.	  Information	  från	  Ordförande	  SU	  
Kick	  off	  med	  utskottet	  har	  ägt	  rum	  under	  förra	  veckan.	  Ordförande	  utskottet	  har	  
arbetat	  med	  verksamhetsbidragen.	  En	  process	  kring	  mer	  struktur	  i	  utskottet	  är	  igång	  
då	  utskottet	  växer	  hela	  tiden.	  	  
10.	  Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
A.P.P.	  (Flins,	  Elin	  och	  polkand)	  möte	  och	  en	  enkät	  har	  gått	  ut	  för	  att	  fånga	  upp	  
intresset	  för	  sammanslagning	  av	  arbetsmarknadsdag.	  Planering	  kring	  Gröna	  Veckan	  
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är	  klar.	  Har	  sökt	  verksamhetsbidrag	  för	  HR-‐dagen,	  Gröna	  veckan	  och	  A.P.P	  
11.	  Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
Mycket	  att	  göra	  kring	  övergångsperiod	  mellan	  de	  nya	  invalda	  och	  Pateterna	  i	  PiLS	  och	  
PAmp.	  Möte	  med	  kassören	  i	  PiLS	  har	  ägt	  rum.	  	  
12.	  Information	  från	  Sponsansvarig	  
Har	  sökt	  verksamhetsbidrag	  hos	  P-‐riks	  för	  väskorna.	  Ska	  boka	  möte	  med	  Jusek	  och	  
Academic	  Work	  kring	  förnyande	  av	  avtal.	  	  
13.	  Information	  från	  Medlemsansvarig	  
Omregistrering	  av	  medlemmarna	  har	  inte	  gått	  igenom,	  ska	  ha	  möte	  med	  P-‐riks	  i	  
veckan.	  
14.	  Information	  från	  Informationsansvarig	  
Undersökt	  om	  mailen	  kan	  kopplas	  till	  en	  smstjänst.	  Kickoff	  med	  PSS,	  valberedningen	  
äger	  rum	  i	  morgon.	  Gör	  om	  mejladresser	  till	  PiLS	  och	  PAmp.	  Skicka	  mejl	  med	  alla	  
adresser	  för	  PAmp	  och	  PiLS	  med	  namn,	  post	  och	  ny	  adress	  ska	  göras.	  Ordförande	  och	  
vice	  ordförandeträff	  i	  helgen	  med	  P-‐riks.	  
15.Information	  från	  Styrelseordförande	  
Möte	  med	  Valberedningen	  har	  ägt	  rum	  där	  de	  har	  presenterat	  ett	  förslag	  över	  hur	  
rekryteringen	  skall	  gå	  till.	  Ordförande	  och	  vice	  ordförandeträff	  i	  helgen.	  	  	  
16.	  P-‐riks	  
Vi	  har	  skrivit	  ihop	  och	  skickat	  in	  verksamhetsbidrag	  för	  P-‐riks.	  Dessa	  skall	  in	  på.	  Mötet	  
diskutera	  kring	  de	  summor	  som	  vi	  ska	  söka.	  	  
17.	  Äskning	  PiLS	  
Mötet	  godkänner	  PiLS	  äskning.	  
18.	  Äskning	  MaxPuLS	  
Mötet	  godkänner	  MaxPULS	  äskning.	  
19.	  Styrelsearbetet	  i	  Maj	  
Styrelsearbetet	  kommer	  fortsätta	  som	  vanligt	  under	  maj.	  Vice	  ordförande	  kommer	  
agera	  som	  ordförande	  under	  styrelsemötena.	  
20.	  Externa	  organisationer	  	  
Inget	  att	  ta	  upp.	  	  
21.	  Övriga	  frågor	  
21.1	  Fotograferingen	  
Vi	  har	  beslutat	  om	  vilken	  bild	  vi	  vill	  ha	  med	  i	  nolleboken.	  	  
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21.2	  Text	  till	  nolleboken	  
Texten	  till	  nolleboken	  får	  godkänt.	  	  
21.	  3	  Datum.	  
Mötet	  diskuterar	  datum	  för	  fadderutbildning.	  	  	  
22.	  Åtgärdslista	  	  
Planera	  medlemsaktivitet.	  	  
23.	  Nästa	  möte	  
20	  april	  16:15-‐18:00.	  
24.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  	  

	  

	  


