
	  

	  

	  

_____________________________________	   	   ______________________________________	  

Justerare:	  Lisa	  Hartikainen	   	   Sekreterare:	  Alexandra	  Berg	  

	  

Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Rum:	  IG11	  
Närvarande:	  Anna	  Brorström,	  Sandra	  Amrén,	  Jessica	  
Andersson,	  Alexandra	  Berg,	  Niklas	  Kühnemann,	  Filip	  
Nyström,	  Lisa	  Hartikainen	  
2013-‐09-‐10	  kl	  15.15	  -‐17.15	  	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen.	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Lisa	  Hartikainen	  till	  justerare.	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  

Stadium	  läggs	  in	  under	  punkt	  15	  
PR-‐gröna	  veckan	  läggs	  in	  under	  punkt	  13	  
Försäljning	  läggs	  in	  under	  punkt	  17	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  

6. Minutrundan	  	  
Anna:	  Haft	  möten	  ang.	  utskicka	  av	  föreläsningsunderlag,	  fixat	  
Alex:	  Uppdaterat	  medlemsregistret,	  samlat	  in	  info	  till	  medlemsmailet,	  arbetat	  med	  
arbetsbeskrivningen.	  	  
Jessica:	  Varit	  på	  möte	  med	  AMO.	  Ska	  på	  utbildning	  snart	  om	  en	  vecka.	  Jobbat	  med	  
arbetsbeskrivningen	  samt	  företagsregistret.	  
Niklas:	  jobbat	  med	  HR-‐dagen	  för	  att	  få	  deras	  samarbetsavtal	  att	  gå	  ihop,	  haft	  möte	  med	  
industrikompetens,	  försökt	  jobba	  lite	  med	  hemsidan.	  
Filip:	  Utskottets	  arbete	  rullar	  på	  framåt,	  varit	  på	  medarbetarsamtal	  med	  Anna.	  
Lisa:	  Haft	  möte	  med	  Danne,	  pratat	  med	  PA2	  samt	  PA1	  om	  hur	  detta	  möte	  gick	  och	  samlat	  
in	  nya	  åsikter.	  Gjort	  en	  undersökning	  som	  ska	  skickas	  ut.	  Haft	  möte	  med	  
tutopiasamarbetet	  med	  juridiken	  samt	  ekonomin.	  
Sandra:	  haft	  möte	  med	  Danne	  och	  Maria	  Fält,	  satt	  upp	  posters,	  kollat	  upp	  information	  om	  
Unit	  och	  hur	  det	  fungerar.	  Haft	  medarbetarsamtal	  med	  Anna.	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
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8. Cut-‐e	  och	  Assessio	  
Assessio	  har	  just	  nu	  30	  platser	  för	  PAstudenter	  som	  gör	  personlighetstester.	  
Cut-‐e	  jobbar	  med	  ett	  rekryteringsverktyg	  för	  samtliga	  som	  arbetat	  aktivt	  inom	  puls	  
under	  2013.	  Båda	  aktiviteterna	  kommer	  att	  ske	  två	  lördagar	  per	  event.	  Ena	  eventet	  
kommer	  ske	  i	  slutet	  på	  oktober	  respektive	  i	  slutet	  på	  november	  av	  det	  andra.	  

9. SM	  i	  förhandling	  
Hålls	  av	  akademikerförbundet	  SSR	  där	  PA-‐program	  i	  Sverige	  tävlar	  mot	  varandra.	  I	  år	  
kommer	  SSR	  stå	  för	  resekostnaderna.	  	  

10. Mål	  med	  respektive	  post	  
11. Uppdatering	  om	  föreläsningsunderlag	  

Lisa	  uppdaterar	  styrelsen	  om	  mötet	  med	  Danne.	  	  
12. Gröna	  veckan	  –	  planering	  samt	  bidragssökning	  

måndag:	  Gästföreläsare	  
tisdag:	  Studiebesök	  
onsdag:	  MaxPULS	  
torsdag:	  UU	  	  
fredag:	  PiLS	  (eventuellt)	  

13. PR	  gröna	  veckan	  
Bordläggs	  till	  nästa	  vecka	  

14. Utbildningsbevakare	  master/BVG/PA	  
Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  

15. Stadium	  
16. Medlemsenkät	  

Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  
17. Försäljning	  av	  tröjor	  samt	  väskor.	  	  
18. Sektionsrummet	  

Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  
19. Planering	  av	  aktivitet	  för	  master	  idag	  10	  sep	  2013	  
20. Åtgärdslista	  

Sandra	  skicka	  ut	  inlogg	  för	  hemsidan	  till	  styrelsen	  
Alex	  +	  Anna:	  jobba	  fram	  ett	  samarbetsavtal	  för	  sektionsrummet	  med	  Kogvet.	  
Anna:	  strukturera	  upp	  i	  DB.	  
Filip:	  dela	  ut	  block	  i	  PA3	  v.38	  
Filip:	  fråga	  PAmp	  om	  de	  vill	  ha	  saften.	  
Niklas:	  Uppdatera	  hemsidan	  med	  märken	  etc.	  	  
Angelica	  och	  Jessica:	  Äskningsbudget	  för	  grön	  sektion.	  
Niklas:	  Göra	  ett	  Fb-‐event	  om	  SM	  i	  förhandling	  just	  för	  att	  flagga	  för	  aktiviteten.	  
Angelica:	  Planera	  en	  ekonomisk	  genomgång	  för	  styrelsen	  inom	  två	  veckor.	  	  
Alex:	  kolla	  upp	  i	  policy	  samt	  stadgar	  vad	  som	  sägs	  om	  verksamhetsberättelsen.	  

21. Nästa	  möte	  	  
22. Mötet	  avslutas	  	  
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