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Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Rum:	  Luftrummet	  
Närvarande:	  Angelica	  Louropoulos,	  Lisa	  Hartikainen,	  Sandra	  
Amrén,	  Anna	  Brorström,	  Jessica	  Andersson,	  Filip	  Nyström,	  
Niklas	  Kühnemann,	  Alexandra	  Berg	  
2013-‐02-‐13	  kl	  15.15-‐17.15	  

	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  paus	  klockan	  16.00	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Filip	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  

Presentidé	  punkt	  24	  
Tackfesten	  punkt	  15	  
Grön	  sektion	  punkt	  14	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen	  

6. Rundan	  
Anna:	  möte	  med	  gamla	  valberedningen	  och	  utvärderat	  det	  gamla	  året,	  likadant	  med	  
MAxpuls.	  Haft	  möte	  med	  Danne	  och	  Peter	  ang.	  projektföretagets	  borttagande.	  	  
Sandra:	  Jobbat	  vidare	  med	  hemsidan.	  Kopplat	  om	  alla	  mailadresser.	  Bokat	  in	  
fotograferingen	  för	  straffregistret.	  	  
Jessica:	  Försöker	  hitta	  folk	  till	  de	  vakanta	  platserna	  i	  NLU-‐utskottet	  vilket	  har	  varit	  
gästföreläsargruppen	  och	  mentorsprojektet.	  	  
Filip:	  Buss	  är	  bokat	  till	  Boda	  Borg	  och	  kallat	  till	  utskottsmöte.	  
Niklas:	  Varit	  på	  möte	  med	  unionen	  och	  försökt	  få	  tag	  på	  kontaktpersonen	  i	  olika	  företag.	  	  
Alexandra:	  Tagit	  emot	  anmälningar	  till	  Boda	  Borg,	  förnyat	  underskrifter	  för	  medlemmar	  
i	  PA2	  och	  ska	  göra	  detsamma	  med	  övriga	  klasser.	  
Angelica:	  Bokfört	  i	  helgen	  och	  pratat	  med	  Johan	  samt	  Julia	  som	  är	  nya	  kassörer	  i	  
pyttepils	  och	  pampers.	  Förberett	  genomgångarna	  inför	  mötena	  med	  utskotten.	  
Lisa:	  Träffat	  Johan	  och	  haft	  överlämning.	  Haft	  möte	  med	  Linnea	  och	  gått	  igenom	  vad	  hon	  
ska	  göra	  framöver.	  Pratade	  hos	  BVG	  och	  träffat	  Danne	  och	  lagt	  upp	  en	  plan	  för	  vad	  vi	  ska	  
göra.	  Varit	  på	  Stuffmöte	  med	  övriga	  sektioner.	  	  
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7. Minuten	  
8. Nya	  aktiva	  	  

Mötet	  väljer	  in	  Johanna	  Hjort	  och	  Sofie	  Pettersson	  som	  utbildningsbevakare	  i	  PA2.	  
9. Uppföljning	  av	  överlämning	  

Utskotten	  ska	  göra	  en	  uppföljning	  hos	  arbetsgrupperna	  så	  att	  de	  får/fått	  den	  information	  
de	  behöver.	  

10. Loopia	  
Sandra	  uppdaterar	  Loopialistorna.	  

11. PVD	  Uppsala	  –	  HR-‐dagen	  
Om	  HR-‐dagsgruppen	  vill	  åka	  på	  den,	  vilket	  är	  en	  jättebra	  inspiration	  för	  deras	  egen	  HR-‐
dag.	  Lägga	  in	  ett	  facebookevent	  i	  fall	  att	  våra	  PA-‐studenter	  vill	  åka.	  	  

12. Utbildningsdagarna	  P-‐riks	  &	  SSR	  
7-‐8	  mars	  i	  Stockholm,	  temat	  är	  i	  år	  utbildningspolitik.	  Anmälan	  senast	  27	  februari.	  
Angelica,	  	  Sandra	  och	  Niklas	  åker.	  	  

13. Utskott	  
Vice	  ordförande	  i	  varje	  utskott	  är	  protokollförare	  vid	  mötena	  och	  ordförande	  är	  
justerare.	  	  

14. Grön	  sektion	  
Jessica	  har	  fått	  en	  förfrågan	  om	  ett	  samarbete	  med	  andra	  sektioner	  om	  ett	  event	  inom	  
grön	  sektion.	  Mötet	  beslutar	  att	  en	  arbetsmiljödag	  som	  är	  anpassat	  för	  PA-‐studenterna	  
direkt.	  

15. Tackfesten	  
Mötet	  beslutar	  om	  att	  pyttepils	  och	  pampers	  för	  göra	  upp	  en	  budget	  efter	  att	  de	  tagit	  upp	  
en	  anmälan	  från	  alla	  aktiva	  som	  vill	  komma.	  	  

16. Märken	  
Mötet	  beslutar	  om	  att	  behålla	  märkesförsäljningen/beställningen	  som	  det	  varit	  tidigare	  
år.	  

17. Önskade	  inköp	  Pamp	  
Mötet	  beslutar	  om	  att	  skjuta	  upp	  punkten	  till	  nästa	  möte.	  

18. Pils	  äskande	  ovvesittningen	  
Mötet	  beslutar	  om	  att	  ej	  bevilja	  äskningsförfrågan	  från	  PiLS	  

19. Rätt	  att	  sluta	  avtal	  (PiLS,	  PAmp,	  MaxPULS	  och	  HR-‐dagen)	  
Mötet	  bestämmer	  att	  flytta	  punkten	  till	  nästa	  möte.	  

20. Eliminering	  av	  arbetsgrupper	  à	  tillfälliga	  arbetsgrupper	  
Diskutera	  och	  fundera	  på	  om	  det	  kan	  vara	  ett	  alternativ	  att	  ta	  bort	  och	  tillsätta	  i	  fall	  att	  
och	  när	  det	  finns	  ett	  intresse.	  

21. Utveckla	  valberedningen	  
Anna	  ska	  ta	  in	  information	  från	  arbetsgrupperna	  och	  tillsammans	  med	  övriga	  styrelsen	  
försöka	  jobba	  fram	  ett	  nyare	  upplägg	  för	  hur	  valberedningens	  arbete	  ska	  gå	  till.	  
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22. Riktlinjer	  PSS	  
Finns	  ett	  krav	  på	  att	  de	  ska	  publicera	  två	  artiklar	  i	  månaden.	  Fastställa	  två	  datum	  då	  
posterna	  skall	  vara	  klara	  inför	  publicering.	  Sandra	  lägger	  upp	  ett	  förslag	  på	  riktlinjer	  till	  
nästa	  möte.	  

23. PULS-‐aktivitet	  PUB	  	  
Förslag	  till	  quizpub	  med	  trubadur	  onsdagen	  den	  20/3.	  Anna	  kontaktar	  DC	  för	  att	  boka	  
Gasquen.	  Filip	  gör	  en	  dryckesbeställning.	  Sandra	  och	  Anna	  fixar	  att	  köpa	  in	  maten.	  
Angelica	  fixar	  dekor.	  Alex	  kollar	  upp	  underhållning	  om	  någon	  skulle	  vilja	  trubadura.	  
Jessica	  och	  Niklas	  fixar	  ett	  quiz.	  

24. Presentidé	  
Niklas	  har	  kollat	  upp	  förslag	  för	  vad	  vi	  kan	  ha	  som	  presentförslag	  till	  gästföreläsare	  etc.	  
Niklas	  beställer	  ett	  par	  presenter.	  

25. Klassbesök	  
Främst	  för	  BVG-‐klasserna,	  Lisa	  kollar	  upp	  BVG1ans	  schema	  för	  att	  kolla	  upp	  när	  vi	  kan.	  	  

26. Företagsregister	  
27. Styrelseplagg	  

Kolla	  upp	  vad	  vi	  vill	  ha,	  samt	  att	  vi	  betalar	  för	  extra	  plagg	  själva.	  Eventuellt	  om	  man	  kan	  
få	  spons.	  	  

28. Styrelsehelg	  i	  maj	  
Preliminärt	  18	  och	  19	  maj.	  	  

29. Nästa	  möte	  
30. Mötet	  avslutas	  	  

	  


