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Styrelsemöte	  	  

Tid:	  16:15-‐18:00	  
Plats:	  DG41	  
Närvarande:	  Emma	  Sehlstedt,	  Julia	  Bergström,	  Hanna	  Seger,	  Gabriella	  Sumberaz,	  Olivia	  
Ögren,	  Elisabeth	  Hasselgren,	  Denise	  Broberg,	  Camilla	  Husell	  	  	  
	  

Dagordning	  	  
1.	  Mötet	  öppnas	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  
3.	  Val	  av justerare	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  	  
6.	  Minutrundan	  	  	  
7.	  Åtgärder	  från	  åtgärdslistan	  från	  senaste	  mötet	  
8.	  Ordförande	  UU	  
9.	  Ordförande	  SU	  	  	  
10.	  Ordförande	  NLU	  	  	  
11.	  Ekonomiansvarig	  	  	  
12.	  Sponsoransvarig	  	  	  
13.	  Medlemsansvarig	  	  	  
14.	  Informationsansvarig	  	  	  
15.	  Styrelseordförande	  	  	  
16.	  Värdar	  under	  HR-‐dagen	  	  	  
17.	  Nominering	  VB	  	  	  
18.	  Marknadsföring	  PULS	  styrelse	  	  	  
19.	  Externa	  organisationer	  
20.	  Övriga	  frågor	  
21.	  Åtgärdslista	  	  
22.	  Nästa	  möte	  
23.	  Mötet	  avslutas	  	  	  	  
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1.	  Mötet	  öppnas	  
Emma	  öppnar	  mötet.	   	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  
Mötet	  godkänner	  arbetsordningen.	  
3.	  Val	  av	  justerare	  
Mötet	  väljer	  Denise	  till	  justerare	  av	  protokollet.	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	   	  	  
Mötet	  lägger	  in	  punkt	  20.1	  BVG	  ovveinvigning,	  20.2	  Gruppkontrakt	  och	  20.3	  Föreningsmöte	  
arbetsliv	  under	  punkten	  20.	  Övriga	  frågor.	  	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen.	   	  
6.	  Minutrundan	  
Alla	  mår	  bra.	  Emma	  Tenö,	  representant	  från	  HR-‐	  dagen,	  var	  på	  besök	  under	  en	  del	  av	  mötet.	  
7.	  Åtgärder	  från	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  
Inga	  punkter	  från	  förra	  veckan.	  
8.	  Ordförande	  UU	  
Planerat	  när	  styrelsen	  ska	  gå	  ut	  i	  samtliga	  klasser	  inom	  PULS	  tillsammans	  med	  
Informationsansvarig.	  
9.	  Ordförande	  SU	  
Fortfarande	  i	  diskussionsstadie	  om	  samarbete	  mellan	  andra	  sektioner	  kring	  att	  anordna	  en	  
gemensam	  aktivitet	  i	  form	  av	  en	  pub	  eller	  liknande.	  
10.	  Ordförande	  NLU	  
Har	  haft	  NLU-‐möte,	  det	  har	  gått	  bra.	  
11.	  Ekonomiansvarig	  
Har	  haft	  möten,	  bland	  annat	  om	  kortterminaler	  till	  PULS	  arbetsgrupper	  och	  hur	  man	  kan	  
minska	  kontanthanteringen.	  
12.	  Sponsoransvarig	  
Har	  mailat	  och	  haft	  möten,	  det	  har	  gått	  bra.	  
13.	  Medlemsansvarig	  
Har	  planerat	  inköp	  av	  en	  ny	  skylt	  till	  sektionsrumsdörren.	  
14.	  Informationsansvarig	  
Har	  planerat	  med	  UU-‐ordförande	  kring	  PULS-‐besök	  i	  årskurserna	  som	  ska	  ske	  denna	  termin.	  
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15.	  Styrelseordförande	  
Verksamhetsplanering,	  letar	  kandidat	  för	  ordförande	  till	  höstmötet.	  
16.	  Värdar	  under	  HR-‐dagen	  
Vi	  diskuterar	  om	  styrelsen	  ska	  agera	  värdar	  på	  HR-‐	  dagen.	  Beslutet	  tas	  att	  styrelsen	  kommer	  
att	  hjälpa	  HR-‐dagen	  med	  att	  agera	  montervärdar.	  
17.	  Nominering	  Valberedningen	  
Styrelsen	  väljer	  in	  Emma	  Gustavsson	  och	  Johanna	  Nyrén	  som	  utbildningsbevakare	  för	  PA1.	  
Styrelsen	  väljer	  in	  Utbildningsbevakare	  Vera	  Stenborg	  och	  Lisa	  Sundström	  för	  PA2.	  
18.	  Marknadsföring	  PULS	  styrelse	  
Olivia	  och	  Julia	  informerar	  om	  årskursbesök	  som	  PULS	  ska	  genomföra.	  Vi	  godkänner	  denna	  
plan.	  Julia	  ska	  uppdatera	  hemsidan	  så	  att	  den	  har	  riktigt	  och	  uppdaterad	  information.	  
Styrelsen	  diskuterar	  hur	  marknadsföringen	  ska	  ske	  genom	  Facebook,	  samtliga	  
styrelsemedlemmar	  ska	  byta	  header	  på	  deras	  privata	  Facebooksida.	  
19.	  Externa	  organisationer	  	  
Vi	  har	  fått	  en	  förfrågan	  från	  en	  administratör	  i	  Linköpings	  HR-‐nätverk	  angående	  en	  vakant	  
plats	  som	  hon	  vill	  få	  ut	  information	  om	  till	  PA1.	  Hanna	  har	  svarat	  henne.	  
20.	  Övriga	  frågor	  
20.1	  BVG	  Ovveinvigning	  
Vi	  diskuterar	  kring	  Ovveinvigning	  för	  BVG.	  Om	  det	  ska	  vara	  tillsammans	  med	  PA	  eller	  med	  
BVG,	  inget	  beslut	  fattas.	  
20.2	  Gruppkontrakt	  
Alla	  ska	  läsa	  igenom	  gruppkontraktet	  och	  sedan	  återkomma	  till	  Emma	  om	  eventuella	  
ändringar.	  
20.3	  Föreningsmöte	  arbetsliv	  
P-‐riksdagarna	  är	  10-‐11	  okt	  med	  temat	  förening	  möter	  näringsliv.	  Mötet	  bestämmer	  att	  
Denise	  och	  Hanna	  åker	  som	  representanter.	  	  
21.	  Åtgärdslista	  
Alla	  kollar	  igenom	  gruppkontraktet.	  Julia	  kollar	  igenom	  om	  ändringar	  behöver	  göras	  på	  
hemsidan.	  
22.	  Nästa	  möte	  
22/9.	  
23.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  
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