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Styrelsemöte	  
Dagordning	  2013-‐09-‐17	  
Rum:	  IG10	  
2013	  kl	  15.15-‐17.30	  
Närvarande:	  Anna	  Brorström,	  Filip	  Nyström,	  Lisa	  
Hartikainen,	  Jessica	  Andersson,	  Angelica	  Louropoulos,	  Niklas	  
Kühnemann,	  Sandra	  Amrén,	  Alexandra	  Berg	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  paus	  16.15	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Sandra	  Amrén	  som	  justerare.	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  

Väskor	  (om	  vi	  hinner)	  läggs	  in	  under	  punkt	  14	  
Rekrytering	  (om	  vi	  hinner)	  läggs	  in	  under	  punkt	  15	  
Välja	  in	  klassrepresentanter	  i	  PA1	  läggs	  in	  under	  punkt	  8	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  

6. Minutrundan	  	  
Anna:	  Har	  försökt	  att	  får	  kontakt	  med	  valberedningen	  och	  ska	  ha	  möte	  med	  de	  i	  morgon	  
16.15.	  Fått	  kontakt	  med	  HG	  om	  personalsittningen.	  Haft	  medarbetarsamtal	  med	  alla	  i	  
styrelsen	  och	  strukturerat	  upp	  i	  dropboxen.	  
Alex:	  Mailat	  ut	  information	  om	  att	  förnya	  underskrift	  för	  P-‐riks,	  satt	  upp	  bilder	  i	  
sektionsrummet,	  mailat	  Joel	  i	  kogvet	  om	  sektionsrummet	  utan	  att	  få	  svar.	  
Sandra:	  Påbörjat	  collage	  till	  Danne.	  Försökt	  boka	  in	  ett	  möte	  med	  PSS.	  Lagt	  ut	  db	  om	  alla	  
sociala	  medier.	  Mailat	  ut	  inlogg	  till	  alla	  i	  styrelsen.	  	  
Niklas:	  Arbetar	  det	  sista	  med	  Hr-‐dagen	  nu.	  Likaså	  avtalen	  med	  unionen,	  cut-‐e	  etc.	  
Angelica:	  Haft	  möte	  med	  Johan.	  Fixat	  med	  kvitto	  för	  Masteraktiviteten.	  Gjort	  
arbetsbeskrivningen.	  Fixat	  med	  PULS-‐väskorna.	  	  
Jessica:	  Har	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  HR-‐dagen	  inför	  den	  8/10.	  	  
Lisa:	  Skickat	  ut	  undersökningen	  till	  samtliga	  PA-‐studenter.	  Sammanställa	  svaren	  inför	  
mötet	  med	  Danne	  på	  fredag.	  	  Ute	  i	  BVG	  den	  16/10	  med	  valberedningen	  för	  att	  prata	  om	  
utbildningsbevakare	  hos	  BVG.	  	  
Filip:	  Haft	  SU-‐möte.	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
8. Utbildningsbevakare	  PA1	  

Mötet	  väljer	  in	  Emma	  Sehlstedt	  och	  Sandra	  Sjölander	  som	  utbildningsbevakare	  i	  PA1	  
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9. Gröna	  veckan	  planering	  (PR,	  bidrag	  etc)	  
Finns	  i	  annat	  dokument.	  	  

10. Utbildningsbevakare	  PA/BVG/Master	  
11. Sektionsrummet	  

Samarbetsavtal	  med	  Kogvet	  är	  förslag	  på	  att	  upprättas.	  	  	  
12. Utveckling	  och	  förbättring	  av	  styrelsearbetet	  

Öka	  villigheten	  att	  ta	  på	  sig	  ansvar	  som	  inte	  generellt	  ligger	  på	  någon	  post.	  
Våga	  säga	  vad	  man	  tycker.	  
Öka	  effektiviteten	  för	  punkterna	  på	  dagordningen.	  	  
Ha	  längre	  möten	  kanske	  eventuellt	  ett	  lunchmöte	  för	  att	  hinna	  med	  alla	  punkter.	  
Samtliga	  i	  styrelsen	  har	  mandat	  att	  säga	  stopp	  i	  diskussioner	  på	  Facebook.	  
Föregå	  med	  gott	  exempel	  gentemot	  varandra.	  
Öka	  den	  ömsesidiga	  kommunikationen	  inom	  styrelsen.	  

13. SU-‐utskottsmötet	  
14. Rekrytering	  

Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  
15. Åtgärdslista	  	  

Angelica:	  v.40	  presentation	  av	  ekonomin	  för	  styrelsen	  
Lisa:	  Lägga	  ut	  på	  fb	  om	  nya	  utbildningsbevakare.	  
Anna,	  Angelica,	  Alex:	  Utformar	  verksamhetsbidraget	  till	  P-‐riks	  
Filip:	  tar	  reda	  på	  vad	  MaxPULS	  ska	  göra	  på	  gröna	  veckan	  idag	  17/9	  
Lisa:	  Skriva	  ihop	  en	  liten	  beskrivning	  av	  aktivitet	  för	  gröna	  veckan	  
Filip	  +	  Jessica:	  kolla	  upp	  information	  om	  gästföreläsningar	  och	  puben.	  
Alex	  +	  Anna:	  måste	  få	  tag	  på	  Kogvet.	  
Niklas:	  Logga	  för	  gröna	  veckan	  

16. Nästa	  möte	  	  
24/9	  15.15	  –	  17.17	  
1/10	  08.15	  –	  10.00	  
7/10	  15.15	  –	  17.15	  

17. Mötet	  avslutas	  	  
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