
	  

	  

	  

Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Närvarandra:	  Lisa	  Hartikainen,	  Filip	  Nyström,	  Niklas	  Kühnemann,	  
Sandra	  Amrén,	  Jessica	  Andersson,	  Anna	  Brorström,	  Alexandra	  Berg,	  
Angelica	  Louropoulos.	  
Adjungerande:	  Sara	  Pettersson,	  Linnea	  Fällström,	  Sara	  Cronsioe,	  
Eveliea	  Sönnerstedt,	  Sophie	  Bålman,	  Elisabeth	  Marhs,	  Joel	  Masseck,	  
Petra	  Landestål,	  Johan	  Fröberg.	  	  
Rum:	  GG33	  
2013-‐03-‐12	  kl	  14.00-‐16.00	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Jessica	  Andersson	  till	  justerare.	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  

Pulsrepresentation	  läggs	  in	  under	  punkt	  10.	  
5. Fastställande	  av	  dagordningen	  

Dagordningar	  fastställs,	  paus	  vid	  15.00	  
6. Minutrundan	  

Anna:	  Har	  ordnat	  fram	  tre	  studeranderepresentanter.	  	  
Alex:	  Fått	  underskrifter	  från	  alla	  i	  PA3	  för	  p-‐riks,	  ska	  gå	  in	  i	  PA1	  på	  måndag.	  Skickat	  ut	  
medlemsmailet	  samt	  lite	  andra	  mail	  bland	  annat	  en	  påminnelse	  om	  Boda	  Borg.	  
Filip:	  Utskottsmöte	  
Angelica:	  Betalat	  fakturor	  och	  bokfört	  
Lisa:	  Bokat	  in	  besökstiderna	  med	  BVG.	  
Niklas:	  Varit	  på	  utbildningsdagarna,	  planerat	  lite	  med	  Vision.	  Brand	  event	  projektet	  är	  i	  stor	  
sett	  klart.	  	  
Jessica:	  Ekonomiansvarig	  i	  HR-‐dagen	  kommer	  att	  vara	  sponsoransvarig.	  Fokuserar	  på	  AMO.	  
Börjat	  fundera	  på	  hur	  vi	  ska	  utforma	  företagsregistret.	  
Sandra:	  Fixat	  med	  hemsidan	  och	  haft	  möte	  med	  PSS.	  Försökt	  ordna	  med	  mailen	  och	  skapat	  
ett	  facebookevent	  till	  PULS-‐puben.	  	  

7. Pampers	  på	  besök	  
Hur	  känns	  det	  generellt?	  
Det	  känns	  bra,	  vi	  har	  mycket	  roligt!	  Vi	  sitter	  två	  tillfällen	  i	  veckan	  för	  att	  spåna	  och	  diskutera	  
fram	  idéer	  till	  nolle-‐p.	  Hittills	  har	  överlämningen	  fungerat	  bra,	  inte	  helt	  fått	  allt	  än.	  	  



	  

	  
	  
	  
Vad	  har	  ni	  gjort?	  
Vi	  har	  alla	  fått	  testamenten	  med	  en	  ungefärlig	  tidsplan	  när	  allt	  ska	  vara	  klart.	  Började	  med	  
budgeten	  och	  verksamhetsplanen	  i	  februari.	  Varit	  på	  fadderistutbildning	  med	  Stuff.	  Petra	  har	  
varit	  på	  generalsmöten	  med	  FilFakprogrammen.	  Det	  kommer	  att	  vara	  ett	  litet	  bokningsmöte	  
först	  med	  filfak	  sen	  kommer	  de	  ha	  ett	  stort	  bokningamöte	  med	  alla	  program	  på	  
universitetet.	  Har	  börjat	  med	  planeringen	  för	  nolle-‐p	  vilka	  dagar	  som	  det	  ska	  vara	  på	  vissa	  
aktiviteter.	  Pratar	  om	  att	  ha	  lite	  fler	  samarbeten	  med	  andra	  program	  på	  filfak.	  Har	  börjat	  
med	  att	  gyckla	  och	  tycker	  att	  det	  är	  riktigt	  roligt.	  Var	  på	  sponsorjakt	  igår	  som	  gick	  hyffsat	  bra	  
och	  det	  ska	  följas	  upp	  tills	  nästa	  torsdag.	  Ett	  avtal	  är	  skrivet.	  	  
Vad	  ska	  ni	  göra?	  	  
Fram	  till	  påsk	  ska	  det	  första	  utkastet	  på	  nolle-‐p	  planeringen/schemat	  vara	  klart.	  Bestämma	  
temat	  för	  nolle-‐p	  och	  nolle-‐grupperna.	  	  
Planering:	  
1	  juni	  är	  slutdatumet	  för	  när	  allt	  ska	  vara	  klart	  på	  papper.	  	  
Styret	  under	  nolle-‐p:	  
Vi	  i	  styrelsen	  vill	  vara	  en	  del	  av	  nolle-‐p	  och	  gärna	  vara	  med	  i	  nollegrupperna.	  Styrelsen	  är	  
servitörer	  under	  avslutningssittningen	  och	  ansvarar	  för	  nollan	  under	  den	  dagen.	  Vi	  skulle	  vilja	  
vara	  med	  på	  registreringen,	  hålla	  en	  pulspresentation	  och	  en	  annan	  aktivitet	  förslagsvis	  
volleyboll	  eller	  något	  annat.	  	  
Frågor?	  

8. Vad	  hände	  på	  Utbildningsdagarna?	  
Riktigt	  bra,	  fick	  information	  om	  hur	  man	  jobbar	  som	  sektion	  och	  vad	  som	  är	  viktigt.	  Temat	  för	  
dagarna	  var	  utbildningspolitik.	  Dagarna	  var	  uppbyggda	  på	  olika	  föreläsningar	  och	  workshops.	  	  

9. BVG	  
Presentation	  för	  BVG	  i	  morgon	  13/3	  klockan	  13.15	  i	  D22	  

10. Puls	  representation	  
Framöver	  när	  vi	  bestämmer	  något	  ska	  vi	  ha	  det	  under	  en	  punkt	  som	  heter	  sammanfattning	  
där	  vi	  klubbar	  igenom	  ordentligt	  vem	  som	  ska	  gör	  vad	  och	  vad	  vi	  ska	  göra	  tillsammans.	  Alla	  
beslut	  som	  tas	  på	  styrelsemöten	  är	  beslut	  som	  gäller	  tills	  något	  annat	  bestäms.	  

11. PULS-‐pub	  
Alla	  kan	  ändra	  och	  lägga	  till	  i	  facebookeventet.	  Niklas	  har	  kollat	  med	  Vision	  och	  det	  kommer	  
två	  representanter	  som	  går	  på	  17.00.	  Filip	  har	  lämnat	  in	  alkoholbeställningen	  till	  DC.	  Alex	  har	  
kollat	  ljud/ljus	  det	  bokar	  man	  via	  fortes.	  Lisa	  tar	  kontakt	  med	  den	  DA	  som	  gäller	  för	  dagen	  för	  
att	  berätta	  om	  puben.	  Anna	  och	  Lisa	  inhandlar	  mat	  på	  onsdag	  20/3,	  Lisa	  kollar	  stuffbilen	  

12. Nästa	  möte	  	  
18/3	  klockan	  15.00	  –	  17.00	  
26/3	  klockan	  15.00	  –	  17.00	  

13. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  


