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Styrelsemöte	  
Dagordning	  2013-‐11-‐13	  
Rum:	  D28	  
2013	  kl	  15.00-‐17.00	  
Närvarande:	  Angelica	  Louropoulos,	  Alexandra	  Berg,	  Anna	  
Brorström,	  Niklas	  Kühnemann,	  Lisa	  Hartikainen,	  Filip	  
Nyström,	  Jessica	  Andersson,	  Emma	  Rydén,	  Johan	  Fröberg,	  
Petra	  Landestål,	  Martina	  Kraff,	  Jessica	  Andersson,	  Sandra	  
Sjölander,	  Sofia	  Lindblad	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  paus	  16.00	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

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

PULSpuben	  läggs	  in	  under	  punkt	  13	  
Överlämning	  läggs	  in	  under	  punkt	  14	  

5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  den	  uppdaterade	  dagordningen	  

6. Minutrundan	  
Anna:	  Haft	  koll	  på	  planeringen	  med	  höstmötet,	  gjort	  pp,	  haft	  kontakt	  med	  Johan	  Wester	  
samt	  valberedningen	  om	  valberedningepuben	  och	  rekryteringen.	  
Alex:	  Mailat	  kontaktperson	  för	  lag	  och	  avtal	  ang.	  information	  som	  ska	  ut	  till	  PULS	  
studenter,	  skickat	  matbeställningen	  till	  Niklas	  inför	  Höstmötet.	  
Angelica:	  Haft	  möte	  med	  pamp	  för	  att	  få	  kvitton	  till	  bokföringen,	  förberett	  äskningen	  
inför	  julsittningen.	  
Niklas:	  gjort	  klart	  gästföreläsningen	  med	  unionen	  i	  måndags,	  fixat	  med	  testamentet.	  	  
Lisa:	  Förberett	  inför	  överlämningen.	  
Filip:	  Lagt	  alokholbeställnigen	  till	  PULSpuben,	  gjort	  klart	  testamentet.	  
Jessica:	  Varit	  på	  AMO-‐möte,	  mailat	  med	  GS	  om	  vårt	  diplom,	  varit	  på	  gästföreläsningen.	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
8. Utvärdering	  av	  höstmöte	  

Bra	  upplägg	  och	  planering	  med	  mat	  etc..	  
9. Reglering	  över	  hur	  stadgar	  och	  policy	  får	  revideras	  (samt	  kommunikation)	  

Styrelsen	  2014	  ska	  skriva	  ner	  sina	  synpunkter	  och	  samma	  gäller	  för	  styrelsen	  2013.	  
Dessa	  punkter	  ska	  sedan	  diskuteras	  tillsammans	  på	  ett	  möte	  så	  att	  ett	  förslag	  kan	  	  
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utformas.	  26/11	  ska	  detta	  vara	  diskuterat	  i	  respektive	  styrelse	  för	  att	  gå	  igenom	  det	  
tillsammans.	  

10. Äskning	  PiLS	  
Mötet	  beviljar	  PiLS	  äskning	  samt	  höjer	  den	  med	  10kr/kuvert.	  

11. Skrivare	  	  
Finns	  möjligheten	  att	  köpa	  in	  en	  skrivare	  till	  ekonomiansvariga	  kommande	  år.	  	  

12. Testamente	  angående	  arbete	  med	  sociala	  medier	  	  
Facebook:	  De	  som	  har	  facebooksidor	  är	  PiLS,	  PAmp	  och	  PULS.	  PiLS	  facebooksida	  
överförs	  från	  generation	  till	  generation.	  Likaså	  med	  PULS	  facebooksida.	  Vad	  gäller	  
PAmps	  facebooksida	  bör	  en	  ny	  sida	  skapas	  varje	  år	  för	  att	  kunna	  behålla	  karaktärerna	  
hemliga	  inför	  välkomstperioden	  varje	  år.	  Facebooksidorna	  ska	  vara	  informativa	  samt	  
uppdaterade,	  men	  hur	  man	  gör	  detta	  och	  vilken	  information	  som	  skrivs	  ut	  kan	  vara	  olika	  
beroende	  på	  vilken	  arbetsgrupp	  som	  har	  sidan	  i	  fråga.	  Informationsansvarig	  ska	  ha	  en	  
dialog	  med	  PiLS	  och	  PAmp	  om	  hur	  och	  vad	  de	  vill	  ha	  ut	  av	  sina	  sidor.	  Vad	  gäller	  PULS	  
facebooksida	  strävar	  vi	  efter	  att	  åstadkomma:	  
-‐ Kvalité	  (Utifrån	  målgrupp,	  noggrannhet,	  relevans)	  	  
-‐ Kontinuerlig	  uppdatering	  (kolla	  med	  studenterna	  vad	  de	  anser	  är	  för	  mycket/för	  

lite)	  
-‐ Tid	  på	  dygnet	  
-‐ Kommunikation	  om	  vem	  som	  lägger	  upp	  vad	  på	  Facebook.	  
Twitter:	  
Vad	  gäller	  PULS	  twittersida	  strävar	  vi	  efter	  att	  åstadkomma:	  
-‐ Kvalité	  (Utifrån	  målgrupp,	  noggrannhet,	  relevans)	  	  
-‐ Kontinuerlig	  uppdatering	  (kolla	  med	  studenterna	  vad	  de	  anser	  är	  för	  mycket/för	  

lite)	  
-‐ Tid	  på	  dygnet	  
-‐ Kommunikation	  om	  vem	  som	  lägger	  upp	  vad	  på	  Facebook.	  
-‐ Kan	  behöva	  föra	  en	  dialog	  för	  kommentarer	  som	  läggs	  ut	  

Instagram:	  
PiLS	  och	  PAmp	  har	  varsitt	  instagramkonto,	  kan	  vara	  bra	  att	  kolla	  upp	  hur	  kommande	  
arbetsgrupper	  ska	  göra.	  

LinkedIn:	  	  
Idén	  har	  varit	  att	  skapa	  en	  page	  på	  LinkedIn	  som	  man	  kan	  koppla	  till	  studenterna	  som	  
varit	  aktiva	  i	  sektionen.	  

13. PULSpuben	  
Mat	  kommer	  att	  bli	  nachotallrik,	  ingen	  underhållning	  mer	  än	  informationen	  från	  
arbetsgrupperna,	  uppdelning	  om	  vem	  som	  gör	  vad	  delas	  upp	  av	  pubgruppen.	  Jessica	  och	  	  
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Sandra	  ska	  handla	  på	  morgonen	  den	  20/11.	  Samling	  för	  styrelsen	  15:00.	  Pubgruppen	  ger	  
ut	  mer	  information	  närmare	  onsdag	  till	  styrelsen	  2013.	  

14. Överlämning	  
Alla	  får	  lägga	  upp	  sin	  överlämning	  på	  det	  sättet	  som	  man	  anser	  bäst.	  	  

15. Åtgärdslista	  	  
Niklas	  tillsammans	  med	  Sandra	  skriva	  ihop	  testamentet	  för	  sociala	  medier.	  	  
PUBgruppen	  ska	  delegera	  arbetsuppgifter	  
Sandra	  göra	  ett	  facebookevent	  om	  PULSpuben.	  	  

16. Nästa	  möte	  	  
19/11	  klockan	  15.15	  –	  17.00	  
26/11	  klockan	  15.00	  –	  17.00	  
5/12	  klockan	  08.00	  –	  09.00	  
11/12	  klockan	  08.00	  –	  10.00	  
17/12	  klockan	  15.00	  –	  17.00	  

17. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


