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Styrelsemöte	  	  

	  
Tid:	  16.15-‐18.00	  	  
Plats:	  KG42	  
Närvarande:	  Hanna	  Seger,	  Emma	  Sehlstedt,	  Elisabeth	  Hasselgren,	  Julia	  Bergström,	  Olivia	  
Ögren,	  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	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  
8.	  Ordförande	  UU	  	  
9.	  Ordförande	  SU	  	  
10.	  Ordförande	  NLU	  	  
11.	  Ekonomiansvarig	  	  
12.	  Sponsansvarig	  	  
13.	  Medlemsansvarig	  	  
14.	  Informationsansvarig	  	  
15.	  Styrelseordförande	  	  
16.	  Gruppkontrakt	  	  
17.	  PULS-‐lunchen	  	  
18.	  Budget	  Tackfest	  	  
19.	  Äskning	  Tackfest	  	  
20.	  Kortterminaler	  	  
21.	  Externa	  organisationer	  	  
22.	  Övriga	  frågor	  	  
23.	  Åtgärdslista	  	  
24.	  Nästa	  möte	  	  
25.	  Mötet	  avslutas	  
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1.	  Mötet	  öppnas	  	  
Emma	  öppnar	  mötet.	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  	  
Mötet	  godkänner	  arbetsordningen	  med	  inlägg	  av	  en	  kort	  paus	  kl.	  17:00.	  
3.	  Val	  av	  justerare	  	  
Mötet	  väljer	  Denise	  till	  justerare	  av	  protokollet.	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  
Inga	  övriga	  frågor.	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  
6.	  Minutrundan	  	  
Mötet	  går	  igenom	  allas	  mående,	  alla	  mår	  bra.	  
7.	  Åtgärder	  från	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
Ordförande	  har	  skickat	  ut	  gruppkontrakt	  till	  alla,	  ingen	  hade	  några	  invändningar.	  
8.	  Ordförande	  UU	  	  
Alla	  stryelsemedlemmar	  ska	  förbereda	  vad	  man	  vill	  säga	  i	  sin	  intervju	  inför	  filmen	  som	  ska	  
visas	  på	  PULS-‐lunchen,	  mötet	  kommer	  med	  feedback	  på	  upplägget.	  	  
9.	  Ordförande	  SU	  	  
BVG	  ordnar	  egen	  ovve-‐invigning	  som	  Camilla	  hjälper	  till	  med.	  
10.	  Ordförande	  NLU	  	  
Inga	  frågor	  utöver	  infon	  som	  gick	  ut	  i	  veckomailet.	  
11.	  Ekonomiansvarig	  	  
Inga	  frågor	  utöver	  infon	  som	  gick	  ut	  i	  veckomailet.	  
12.	  Sponsansvarig	  	  
Ej	  närvarande.	  
13.	  Medlemsansvarig	  	  
Har	  beställt	  märke	  till	  dörren	  för	  PULS	  sektionsrum.	  	  
14.	  Informationsansvarig	  	  
Diskussion	  kring	  PSS	  och	  hur	  hemsidan	  kan	  uppdateras	  till	  det	  bättre,	  en	  del	  artiklar	  och	  
information	  är	  daterat.	  	  
15.	  Styrelseordförande	  	  
Har	  haft	  möte	  med	  programledningen,	  som	  bör	  ha	  ett	  avtal	  med	  PULS.	  Mötet	  diskuterar	  
mötesordförande	  till	  höstmötet,	  blir	  troligtvis	  någon	  från	  StuFF.	  	  	  
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16.	  Gruppkontrakt	  	  
Alla	  har	  fått	  ta	  del	  av	  gruppkontraktet	  och	  ingen	  har	  haft	  några	  ytterligare	  synpunkter.	  
Kontraktet	  skrivs	  på	  under	  nästa	  vecka.	  	  
17.	  PULS-‐lunchen	  	  
Infoansvarig	  och	  Ordförande	  UU	  har	  gjort	  ett	  upplägg	  inför	  PULS-‐lunchen	  som	  presenterats	  i	  
veckans	  infomail.	  Evenemang	  på	  Facebook	  och	  info	  på	  Instagram	  kommer	  ut	  under	  tisdagen.	  
Utsmyckning	  och	  lite	  fika	  kommer	  behöva	  köpas	  in,	  kaffe	  är	  ordnat	  via	  sponsor.	  Mötet	  
diskuterar	  vad	  som	  är	  rimligt	  att	  bjuda	  på.	  Mötet	  ställer	  sig	  positivt	  till	  upplägget	  för	  dagen.	  
En	  maxbudget	  för	  fika	  och	  ballonger	  sätts	  på	  300	  kr.	  
18.	  Budget	  Tackfest	  	  
Mötet	  går	  igenom	  budgeten	  inför	  Nolle-‐P	  tackfest,	  ekonomiansvarig	  kommer	  att	  godkänna	  
den	  efter	  viss	  korrigering.	  	  
19.	  Äskning	  Tackfest	  	  
Äskning	  ska	  korrigeras	  tillsammans	  med	  budgeten,	  ekonomiansvarig	  kommer	  att	  godkänna	  
äskningen	  efter	  viss	  korrigering.	  
20.	  Kortterminaler	  	  
Ekonomiansvarig	  presenterar	  möjligheten	  att	  hyra	  kortterminal	  via	  StuFF	  vilket	  skulle	  bli	  en	  
lägre	  kostnad	  för	  PULS	  än	  vad	  det	  kostar	  att	  banka	  kontanter.	  Det	  skulle	  även	  underlätta	  för	  
ekonomiansvarig	  som	  annars	  har	  ansvar	  över	  väldigt	  mycket	  kontanter.	  Isåfall	  bör	  
arbetsgrupperna	  vara	  konsekventa	  i	  att	  bara	  ta	  emot	  kortbetalning	  eller	  bara	  kontant	  
betalning.	  Förslaget	  är	  att	  PULS	  skulle	  stå	  för	  hyran	  för	  kortterminalerna	  (100	  kr/tillfälle)	  och	  
terminskostnaden	  (30	  kr/termin)	  och	  aktuell	  arbetsgrupp	  skulle	  stå	  för	  
transaktionskostnaden	  (1,95%	  av	  transaktionen).	  Mötet	  beslutar	  att	  PULS	  kommer	  att	  stå	  för	  
terminalerna.	  	  	  
21.	  Externa	  organisationer	  	  
Sponsansvarig	  har	  haft	  kontakt	  med	  ett	  företag	  och	  en	  kommun	  som	  vill	  
samarbeta/annonsera.	  	  
22.	  Övriga	  frågor	  	  
Inga	  övriga	  frågor.	  
23.	  Åtgärdslista	  	  
Alla	  ska	  gå	  igenom	  hemsidan,	  vad	  fattas	  och	  vad	  är	  gammalt?	  Rangordna	  vad	  som	  är	  
viktigast	  just	  nu	  och	  maila	  till	  Infoansvarig.	  Alla	  ska	  även	  skicka	  in	  bilder	  på	  vad	  vi	  gjort	  under	  
året	  till	  Julia	  och	  Olivia	  så	  de	  kan	  sätta	  ihop	  ett	  bildspel	  samt	  kolla	  vad	  man	  har	  hemma	  
såsom	  girlanger	  och	  pynt.	  	  
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24.	  Nästa	  möte	  	  
29/9.	  
25.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  	  

	  

	  

	  

	  


