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Styrelsemöte	  
	  
Tid:	  16:15-‐17:00	  
Plats:	  D315	  
Närvarande:	  Emma	  Sehlstedt,	  Denise	  Broberg,	  Andreas	  Baumann,	  Hanna	  Carlborg,	  Sandra	  
Bäcklund,	  Hanna	  Seger,	  Gabriella	  Sumberaz,	  Elisabeth	  Hasselgren,	  Julia	  Bergström,	  Camilla	  
Husell,	  Olivia	  Ögren	  

Dagordning	  

1.	  Mötet	  öppnas	  
Emma	  öppnar	  mötet.	   	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  
Mötet	  lägger	  in	  en	  rast	  på	  5	  minuter	  kl.	  17:00.	   	  
3.	  Val	  av	  justerare	   	  
Mötet	  väljer	  Camilla	  till	  justerare	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  att	  lägga	  in	  	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen	   	  
6.	  Minutrundan	  
Styrelsen	  går	  igenom	  minutrundan	  och	  alla	  berättar	  hur	  dagsläget	  är.	  Vice	  ordförande	  från	  
SU,	  UU	  och	  NLU	  är	  på	  besök	  under	  dagens	  möte	  och	  presenterar	  sig.	  	  
8.	  Åtgärder	  från	  åtgärdslistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
Denise	  har	  bokat	  Vallamassivet	  för	  PULS	  medlemsaktivitet.	  
9.	  Information	  från	  Ordförande	  UU	  
Fortsatt	  kontakt	  med	  Dan	  om	  ekonomikursen.	  Kick	  off	  för	  UU	  och	  programråd	  nästa	  vecka.	  	  
10.	  Information	  från	  Ordförande	  SU	  
Diskussionsmöte	  med	  MaxPULS	  har	  ägt	  rum.	  Möte	  med	  Julia	  och	  Elin	  från	  PAmp	  tillsammans	  
med	  Denise	  och	  Gabriella	  angående	  Nolle-‐P.	  Utskottsmöte	  skulle	  ha	  ägt	  rum	  den	  här	  veckan	  
men	  det	  skjuts	  upp	  till	  nästa	  vecka	  på	  grund	  av	  att	  många	  har	  mycket	  i	  skolan.	  	  
11.	  Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
Utskottsmötet	  flyttades	  till	  förra	  veckan	  istället.	  Möte	  med	  studiebesöks	  och	  
gästföreläsargruppen.	  SSR	  föreläsning	  är	  inställd	  på	  grund	  av	  för	  lågt	  deltagande.	  Gröna	  
veckan	  är	  i	  gång,	  flera	  andra	  program	  har	  hört	  av	  sig	  och	  tycker	  att	  det	  är	  kul.	  Väldigt	  högt	  
deltagande	  på	  övriga	  aktiviteter	  under	  veckan.	  	  
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12.	  Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
Tackfestresultatet	  var	  3000	  kr	  mindre	  än	  budgeterat,	  vilket	  är	  bra	  för	  PULS	  budget.	  Möte	  
med	  ekonomiansvarig	  Agnes	  i	  PiLS	  angående	  avslutning	  av	  bankkonton	  och	  andra	  
administrativa	  saker.	  	  
13.	  Information	  från	  Sponsansvarig	  
Möte	  med	  Ronny	  på	  Sting-‐profil	  angående	  väskorna,	  bl	  a	  prisförfrågningar.	  Har	  informerat	  
och	  marknadsfört	  Gröna	  veckan.	  Telefonmöte	  med	  Jusek	  angående	  förnyelse	  av	  avtalet	  och	  
detta	  ska	  även	  ske	  med	  Academic	  Work.	  
14.	  Information	  från	  Medlemsansvarig	  
Har	  äntligen	  lyckats	  lösa	  kodlåset.	  Bokat	  Vallamassivet	  för	  medlemsaktivitet.	  Kommer	  att	  ha	  
Skype-‐möte	  med	  Joel	  från	  P-‐riks	  i	  kväll	  (20/4)	  angående	  omregistrering	  av	  våra	  medlemmar	  
på	  deras	  hemsida.	  Har	  haft	  möte	  med	  PAmp	  angående	  Nolle-‐P	  och	  våra	  förväntningar	  på	  
varandra.	  	  
15.	  Information	  från	  Informationsansvarig	  
Kopplat	  på	  PAmps	  nya	  mailadresser.	  PiLS	  står	  still	  just	  nu.	  Kick	  off	  med	  PSS	  och	  
Valberedningen	  på	  NH	  förra	  veckan.	  Utbildning	  med	  P-‐riks	  i	  Stockholm	  under	  helgen,	  fått	  
mycket	  idéer	  och	  tankar	  kring	  utveckling	  av	  Vice	  ordförande	  posten.	  Påminnelse	  om	  att	  ta	  
härliga	  bilder	  till	  Gröna	  veckan	  och	  hjälpa	  till	  att	  marknadsföra	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  	  
16.	  Information	  från	  Styrelseordförande	  
Ordförandeträff	  i	  Stockholm	  i	  helgen	  med	  P-‐riks.	  Alla	  medlemsföreningar	  inom	  P-‐riks	  var	  
med.	  	  
17.	  Valberedningens	  äskning	  
Valberedningen	  har	  ansökt	  om	  äskning	  för	  profilkläder	  på	  1560	  kr.	  Mötet	  godkänner	  ej	  
Valberedningens	  äskning.	  	  
18.	  PiLS	  sittnings-‐budget	  
Styrelsen	  har	  frågor	  kring	  budgeten	  som	  Elisabeth	  ska	  ta	  upp	  med	  PiLS.	  Därefter	  får	  Elisabeth	  
mandat	  att	  godkänna.	  	  
19.	  Styrelsens	  deltagande	  som	  faddrar	  
Styrelsen	  diskuterar	  målning	  av	  märkesbacken	  under	  Nolle-‐P.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  vara	  
med	  och	  servera	  under	  avslutningssittningen.	  Planering	  kring	  PULS	  aktivitetsdag	  under	  nolle-‐
p	  styrs	  av	  Hanna	  och	  Gabriella.	  
20.	  Inför	  Gröna	  Veckan	  	  
Bra	  uppslutning,	  inga	  styrelsekläder	  under	  PiLS-‐puben.	  	  
21.	  Medlemsaktivitet	  
Planering	  kring	  styrelsen	  medlemsaktivitet	  som	  ska	  hållas	  28	  april.	  	  
22.	  Externa	  organisationer	  	  
Inget	  att	  ta	  upp	  
23.	  Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  att	  ta	  upp	  
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24.	  Åtgärdslista	  	   	  
Inget	  att	  ta	  upp.	  
25.	  Nästa	  möte	  
Emma	  återkommer.	   	  
26.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  	  
	  
	  

	  

	  


