
	  

	  

	  

Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Rum:	  R19	  
Närvarande:	  Anna	  Brorström,	  Angelica	  Louropoulos,	  Sandra	  
Amrén,	  Jessica	  Andersson,	  Lisa	  Hartikainen,	  Niklas	  
Kühnemann,	  Joakim	  Edman	  (ställföreträdare	  Filip	  Nyström),	  
Alexandra	  Berg.	  
Adjungerande:	  Rebecka	  Dahlberg,	  Amanda	  Berggren,	  Stina	  
Bylund,	  Hedvig	  Thorsson,	  Emma	  Rydén	  
2013-‐03-‐18	  kl	  15.00-‐17.00	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Anna	  Brorström	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  

Förrådet	  läggs	  under	  punkt	  12	  
Hemsidan	  lägg	  in	  under	  punkt	  13	  
Brand	  Event	  14	  
Grön	  sektion	  15	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen	  

6. Minutrundan	  
Anna:	  Varit	  på	  sektionsutbildning,	  försökt	  få	  ihop	  en	  styrelse	  workshop	  med	  de	  andra	  
sektionerna.	  
Angelica:	  Betalat	  lite	  fakturor	  
Sandra:	  PSS	  har	  skickat	  in	  krönikan	  idag.	  Skickat	  mail.	  
Jocke:	  Planerar	  in	  SU-‐kickoffen	  på	  torsdag	  på	  NH	  
Jessica:	  handlingsplanen	  för	  grön	  sektion	  är	  i	  stort	  sett	  klart,	  börjat	  fundera	  på	  
företagsregistret	  och	  planerat	  inför	  NLU	  kick-‐offen	  som	  är	  i	  morgon.	  	  
Lisa:	  Haft	  sin	  kick-‐off	  på	  NH	  med	  utskottet.	  	  
Niklas:	  Fixat	  det	  sista	  med	  Brand	  event	  och	  pratat	  med	  Joakim	  från	  vision	  som	  ska	  prata	  
på	  puben.	  Beställt	  tackgåvor.	  
Alexandra:	  Mailat	  in	  anmälningslistan	  till	  Boda	  borg.	  Även	  mailat	  in	  allt	  som	  ska	  in	  till	  P-‐
riks	  väntar	  på	  svar	  från	  dem.	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  	  	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
Lisa	  har	  pratat	  med	  DA	  om	  kylar	  och	  Axfoodkortet.	  	  
Alex	  har	  bokat	  ljud	  och	  ljus	  från	  forte.	  	  
Niklas	  har	  kollat	  policyn.	  Filip	  har	  ordnat	  klart	  allt	  för	  Puben.	  

8. Klubba	  igenom	  policyändring	  
Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  

9. Utvärdering	  av	  sektionsutbildningen	  12	  mars	  2013	  	  
10. Intyg	  PULS-‐aktiva	  

Förslag	  om	  att	  senarelägga	  utgivandet	  av	  intyg.	  När	  den	  nya	  arbetsgruppen	  känner	  att	  de	  
fått	  en	  bra	  överlämning	  får	  den	  gamla	  arbetsgruppen	  sitt	  intyg.	  	  

11. Företagsregister	  
Jessica	  börjar	  jobba	  på	  det	  nya	  företagsregistret	  och	  utformar	  ett	  helt	  nytt.	  	  

12. Förrådet	  
Behöver	  rensas	  ut	  ordentligt.	  	  

13. Hemsidan	  
Måste	  uppdateras	  på	  vissa	  punkter	  

14. Brand	  Event	  
Vi	  siktar	  på	  att	  köra	  igång	  12.15.	  	  

15. Grön	  sektion	  
16. PULS-‐pub	  

Schema	  för	  kvällen	  är	  klart,	  mötet	  går	  igenom	  ansvarsområden!	  Pulsmedlemmar	  får	  
gratis	  mat	  1	  person.	  	  

17. Valberedningen	  –	  frågor	  
Inför	  intervjuerna	  ska	  alla	  i	  styrelsen	  skriva	  en	  ny	  arbetsbeskrivning	  där	  det	  beskrivs	  
vad	  varje	  post	  gör	  och	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  sitta	  på	  den	  posten.	  Inväntar	  mall	  och	  
deadline	  för	  detta	  från	  valberedningen.	  
Utformning	  av	  arbetsbeskrivningen	  till	  valberedningen	  för	  hemsidan.	  
Kick-‐off	  för	  valberedningen	  hade	  Anna	  tänkt	  ha	  med	  de	  som	  är	  med	  där.	  	  
Valberedningen	  synas	  mer,	  ska	  få	  sin	  flik	  uppdaterad.	  Tidsplanen	  ska	  vara	  inne	  innan	  
maj.	  

18. PULS-‐diskussion	  
19. Åtgärdslista	  

Sandra	  kollar	  att	  alla	  mailadresser	  fungerar	  
Anna	  och	  Niklas	  sätter	  sig	  någon	  dag	  innan	  nästa	  möte	  och	  tar	  fram	  ett	  färdigt	  förslag	  
Jessica	  fixar	  en	  presentation	  om	  AMO	  
Anna	  tar	  fram	  ett	  förslag	  på	  att	  senarelägga	  utgivningen	  a	  intygen.	  	  
Jessica	  lägger	  upp	  ett	  nytt	  förslag	  på	  företagsregister.	  
Utskottsordföranden	  skickar	  ut	  en	  påminnelse	  till	  arbetsgrupperna	  om	  att	  
kvartalsrapporten	  ska	  in	  senast	  28/3	  
Niklas	  ringer	  Wakey	  för	  att	  be	  honom	  hämta	  backarna	  som	  står	  på	  golvet.	  
Niklas	  mailar	  till	  Sandra	  om	  vad	  som	  måste	  uppdateras	  på	  hemsidan.	  	  
Lisa	  skriver	  ut	  på	  fb-‐eventet	  ang.	  med	  puben.	  
Alex	  mailar	  medlemslistor	  till	  Angelica	  
Anna	  ska	  göra	  klart	  med	  valberedningens	  arbetsbeskrivning	  samt	  planera	  en	  kick-‐off	  till	  
nästa	  möte	  efter	  påsk.	  	  



	  

	  
	  

20. Nästa	  möte	  	  
3/4	  15.00	  –	  17.00	  
9/4	  15.00	  –	  17.00	  
16/4	  15.00	  –	  17.00	  
25/4	  08.15	  –	  10.15	  
2/5	  15.00	  –	  17.00	  

21. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  

	  

	  


