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Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Rum:	  Wallenberg	  
Närvarandre:	  Filip	  Nyström,	  Jessica	  Andersson,	  Anna	  
Brorström,	  Sandra	  Amrén,	  Lisa	  Hartikainen,	  Niklas	  
Kühnemann,	  Angelica	  Louroporlos,	  Alexandra	  Berg	  

Adjungerande:	  Hedvig	  Thorsson,	  Emma	  Rydén,	  Rebecka	  
Dahlberg.	  
2013-‐04-‐25	  kl	  08.15-‐10.15	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Angelica	  Louropoulos	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  

Unionen	  läggs	  in	  på	  punkt	  20	  
PSS	  läggs	  in	  på	  punkt	  21	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Paus	  09.10	  

6. Minutrundan	  	  
Anna:	  Haft	  möte	  med	  On	  the	  rocks	  beröriga,	  varit	  på	  P-‐riks	  och	  Riks-‐P,	  	  
Sandra:	  Postern	  på	  styrelsen	  är	  klar,	  årskursrepresentanternas	  mail	  fungerar	  nu,	  haft	  
möte	  med	  PSS.	  
Lisa:	  Skrivit	  listor	  på	  vad	  som	  behöver	  göras	  inför	  sommaren,	  	  
Niklas:	  Bokat	  möte	  med	  Unionen	  
Angelica:	  Kollat	  på	  en	  äskningsbudget,	  varit	  på	  Pampmöte	  ang	  kontantkanteringen	  inför	  
nolle-‐p,	  	  
Alex:	  Skickat	  ut	  mail	  om	  företagsregistret	  till	  alla	  aktiva,	  mailat	  ut	  om	  extrajobb	  till	  
studenterna	  på	  PA	  och	  BVG.	  Varit	  på	  Pampmöte	  med	  Angelica	  ang	  kontanthantering	  
under	  nolle-‐p.	  
Filip:	  Skrivit	  ett	  äkthetsintyg	  till	  MaxPULS,	  individuella	  möten	  inför	  sommaren	  med	  
arbetsgrupperna.	  
Jessica:	  Mailat	  med	  Christo	  som	  är	  Stuffs	  AMO	  och	  ska	  ha	  möte	  med	  honom	  i	  eftermiddag	  
och	  därefter	  skicka	  ut	  sin	  enkät	  för	  amoprojektet.	  
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7. Avbockning	  åtgärdslista	  
8. PULS	  Gröna	  vecka	  

Studiebesöksgruppen	  ska	  fixa	  ett	  studiebesök	  
Gästföreläsargruppen	  ska	  fixa	  en	  gästföreläsare	  
PiLS:	  lutar	  åt	  att	  anordna	  en	  Pub	  
UU:	  ska	  fixa	  en	  aktivitet	  
MaxPULS:	  ska	  anordna	  en	  aktivitet	  
Styrelsen:	  Ska	  anordna	  en	  aktivitet	  och	  står	  för	  marknadsföringen	  

9. Nolle-‐p	  
Hoppas	  få	  att	  ta	  del	  av	  schemat	  till	  nästa	  möte	  
Lördag	  17/8	  planera	  PULSaktiviteten	  24/8	  samt	  presentationen	  av	  PULS.	  
Unionen	  kommer	  att	  delta	  på	  pulsaktiviteten	  under	  nolle-‐p.	  
Registreringen	  ska	  också	  planeras.	  

10. BVG	  
Filip	  tar	  kontakt	  med	  Rosanna	  och	  bollar	  lite	  idéer	  om	  vad	  man	  skulle	  kunna	  göra	  för	  
BVG	  med	  start	  i	  höst.	  	  
(Mastern:	  fixa	  en	  aktivitet)	  

11. Höstplanering	  (höstmöte,	  pulspub	  etc)	  
Preliminärt	  datum	  för	  höstmöte	  12/11	  
Pulspub	  preliminärt	  20/11	  

12. Höstaktivitet	  i	  samarbete	  med	  Flins	  
13. Uppdatera	  hemsidan	  för	  nya	  studenter	  i	  höst	  

Vad	  vi	  vill	  få	  fram	  till	  de	  nya	  studenterna.	  Planer	  på	  att	  göra	  det	  så	  enkelt	  som	  möjligt	  för	  
de	  nya	  studenterna.	  

14. Utvärdering	  av	  aktiva	  
Utskotten	  ska	  utvärdera	  terminen	  som	  har	  gått,	  detta	  ska	  göras	  innan	  10/6	  

15. Miljöplan	  
Mötet	  godkänner	  miljöplanen	  för	  2013.	  
Denna	  ska	  gås	  igenom	  med	  samtliga	  utskott.	  	  

16. Kommande	  äskningar	  
Angelica	  har	  gjort	  en	  budget	  för	  äskningar	  av	  vad	  och	  hur	  mycket	  som	  kan	  betalas	  ut	  till	  
arbetsgrupperna	  men	  detta	  är	  inte	  rekommenderat	  

17. PULS-‐aktivitet	  7	  juni	  
Tanken	  är	  att	  grilla	  och	  bjuda	  på	  hamburgare	  om	  det	  blir	  bra	  väder.	  Niklas,	  Lisa,	  Jessica	  
och	  Sandra	  är	  ansvariga	  för	  detta.	  

18. Sommarplanering	  
Posten:	  Sandra	  eller	  Niklas	  är	  ansvariga	  för	  att	  hämta	  posten	  under	  sommaren.	  Angelica	  
ger	  sin	  nyckel	  till	  Niklas	  och	  Anna	  ger	  sin	  nyckel	  till	  Sandra	  innan	  de	  åker	  på	  praktik.	  
Under	  maj	  kan	  mail	  skickas	  till	  Anna	  och	  Angelica	  de	  kommer	  att	  svara	  efter	  17.00.	  
Resten	  av	  punkten	  bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  
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19. Kontanthantering	  
Mötet	  beslutar	  att	  kontanthantering	  ska	  användas	  under	  nolle-‐p	  
Mötet	  beslutar	  även	  att	  man	  minst	  ska	  vara	  tre	  personer	  när	  man	  bankar	  pengarna.	  	  

20. Unionen	  
Klassrum	  till	  unionen	  A30,	  I205.	  

21. PSS	  
Riktlinjer	  ungefär	  två	  i	  månaden.	  Ha	  in	  lite	  mer	  PULS	  och	  PA	  inspirerade	  inlägg.	  

22. Valberedningens	  punkt	  
23. Åtgärdslista	  	  

Niklas:	  Sätta	  en	  deadline	  på	  Wakey	  
Sandra:	  lägga	  ut	  de	  nya	  städschemat	  på	  hemsidan	  
Anna:	  Policyändringar	  
Lisa:	  Korrespondenter	  
Filip:	  Fixar	  Nolle-‐p	  schemat	  till	  nästa	  möte	  
Anna:	  Lägger	  ut	  ett	  inlägg	  på	  facebook	  vad	  för	  aktiviteter	  inför	  nolle-‐p	  
Alex:	  Biljetter	  till	  nolle-‐p	  
Filip:	  Tar	  kontakt	  med	  Rosanna	  
Filip:	  Informera	  PAmp	  att	  säga	  till	  faddrarna	  att	  de	  ska	  promota	  hemsidan.	  
Angelica:	  Göra	  budget	  för	  pulsaktivitet	  7/6	  
Lisa:	  Boka	  märkesbacken	  
Anna:	  skriva	  ut	  i	  PA2	  om	  7/6	  
Sandra:	  skriver	  ut	  i	  PA1	  om	  7/6	  
Angelica:	  Tar	  med	  nyckelpappret	  till	  nästa	  möte.	  
Alex:	  skickar	  mailadresser	  till	  valberedningen	  
Lisa:	  Kolla	  datum	  med	  Danne	  

24. Nästa	  möte	  	  
2/5	  –	  15.00	  –	  17.00	  

25. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


