
	  

	  

	  

_____________________________________	   	   ______________________________________	  

Justerare:	  Filip	  Nyström	   	   Sekreterare:	  Alexandra	  Berg	  

	  

Styrelsemöte	  
Dagordning	  2013-‐11-‐19	  
Rum:	  D33	  
2013	  kl	  15.15-‐17.00	  
Näravarnde:	  Anna	  Brorström,	  Jessica	  Andersson,	  Angelica	  
Louropoulos,	  Niklas	  Kühnemann,	  Emma	  Rydén,	  Jessica	  
Andersson,	  Martina	  Kraff,	  Johan	  Fröberg,	  Filip,	  Nyström,	  
Sandra	  Amrén,	  Sandra	  Sjölander,	  Sofia	  Lindblad,	  Evelina	  
Sönnerstedt,	  Alexandra	  Berg,	  Petra	  Landestål,	  Lisa	  
Hartikainen.	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  en	  paus	  16.15	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Filip	  Nyström	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  
5. Fastställande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  
6. Minutrundan	  	  

Anna:	  	  
Jessica:	  Börjat	  överlämningen	  med	  Sandra,	  börjat	  nysta	  lite	  i	  AMO	  och	  planerat	  
PULSpuben.	  
Angelica:	  Bokfört,	  haft	  möte	  med	  Sofia	  inför	  överlämningen.	  Haft	  möte	  med	  Jocke	  och	  
Stina	  som	  varit	  ansvariga	  för	  tackfesten	  samt	  planerat	  lite	  inför	  puben.	  
Lisa:	  Haft	  möte	  med	  Jessica	  och	  gått	  igenom	  testamentet.	  	  
Niklas:	  varit	  på	  p-‐riks	  årsmöte	  i	  Växjö.	  	  	  
Filip:	  Mailat	  med	  arbetsgrupperna	  samt	  pulspuben	  
Sandra:	  Fixat	  med	  hemsidan,	  ordnat	  bil	  till	  pulspuben,	  bokat	  in	  möte	  med	  efterträdare.	  
Alex:	  Mailat	  med	  valberedningen	  om	  info	  som	  ska	  ut	  till	  puben.	  Mailat	  lag	  och	  avtals	  
kontaktperson	  för	  att	  få	  ut	  info	  till	  studenterna	  i	  PULS.	  
Anna:	  Haft	  möte	  med	  Emma	  och	  börjat	  med	  överlämningen.	  Varit	  på	  Sektmöte.	  Stuff	  
kommer	  att	  ha	  en	  julpub	  3/12	  16-‐19	  och	  en	  musikpub	  11/12	  för	  att	  bidra	  till	  
musikhjälpen.	  3/12	  lunchföreläsning	  med	  affärsjuristerna	  ”studenternas	  rättigheter”.	  	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
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8. Lägescheck	  med	  styrelsen	  2014	  
Kommit	  igång	  och	  har	  haft	  ett	  möte	  och	  ett	  till	  inplanerat	  i	  morgon	  20/11.	  Känslan	  är	  att	  
det	  är	  mycket	  att	  lära	  sig	  och	  mycket	  som	  ska	  ordnas	  nu	  i	  början	  och	  inför	  årsskiftet.	  Ska	  
i	  morgon	  börja	  reka	  lite	  med	  tröjor	  till	  kommande	  styrelse.	  	  

9. Uppdatering	  från	  P-‐riks	  årsmöte	  
Den	  nya	  styrelsen	  för	  P-‐riks	  valdes	  in	  för	  2014.	  I	  själva	  valprocessen	  ställdes	  frågor	  till	  
kandidaterna	  som	  dessa	  fick	  svara	  på	  vilket	  kanske	  kan	  vara	  en	  idé	  till	  vår	  
rekryteringsprocess.	  Numera	  får	  vardera	  styrelse/förening	  köpa	  in	  en	  P-‐riks	  roll-‐up	  som	  
P-‐riks	  står	  för	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  marknadsföra	  P-‐riks	  bättre.	  	  

10. Projektgrupp	  P-‐riks	  Årsmöte	  2014	  i	  Linköping	  
Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  i	  väntan	  på	  svar	  på	  mail	  från	  P-‐riks	  styrelse.	  

11. Revideringar	  angående	  beslut	  på	  höstmöte	  
Anna	  ska	  revidera	  stadgar	  och	  policy	  efter	  de	  ändringar	  som	  röstades	  igenom	  på	  
höstmötet.	  

12. Arbetsbeskrivningar	  arbetsgrupperna	  	  
NLU:	  De	  flesta	  av	  arbetsgrupperna	  har	  gjort	  små	  förändringar	  i	  sina	  
arbetsbeskrivningar.	  Jessica	  bad	  även	  om	  lov	  att	  få	  gå	  in	  och	  ändra	  i	  
arbetsbeskrivningarna	  om	  hur	  budget	  etc.	  ska	  skötas	  och	  att	  dessa	  inte	  ska	  skickas	  till	  
utskottsordförande	  först.	  	  
UU:	  Har	  mest	  ändrat	  detaljer	  i	  arbetsbeskrivningarna	  för	  att	  det	  ska	  matcha	  och	  stämma	  
överens	  med	  arbetssättet.	  Jessica	  skriva	  ihop	  en	  arbetsbeskrivning	  som	  ska	  läggas	  in	  i	  
UU:s	  arbetsbeskrivning.	  	  
SU:	  Har	  fått	  in	  arbetsbeskrivningar	  från	  PAmp	  och	  MaxPULS	  men	  väntar	  på	  
arbetsbeskrivningarna	  från	  PiLS.	  Har	  precis	  som	  Jessica	  ändrat	  hur	  budget	  etc.	  sköts	  via	  
ekonomiansvarig	  och	  inte	  utskottsordförande.	  	  
PSS:	  Väntar	  på	  klartecken	  från	  PSS.	  
Valberedningen:	  Ska	  utvärderas	  efter	  rekryteringen	  av	  nya	  arbetsgrupper	  är	  klar.	  

13. Testamente	  arbetsgrupperna	  
Utskotten	  är	  informerade	  om	  när	  testamentena	  ska	  vara	  klara.	  Samtliga	  testamenten	  
inom	  sektionen	  ska	  vara	  klara	  13/1.	  

14. Datum	  för	  sista	  äskning	  och	  kvartalsredovisningen	  
Sista	  kvartalsredovisningen	  ska	  vara	  inne	  till	  Angelica	  fredagen	  29/11.	  
Sista	  datum	  för	  en	  sista	  äskning	  2013	  är	  3/12.	  

15. Intyg	  till	  aktiva	  
Det	  börjar	  bli	  dags	  att	  tänka	  på	  att	  skriva	  intyg	  till	  aktiva	  inom	  arbetsgrupperna.	  
Samtliga	  intyg	  till	  aktiva	  ska	  vara	  klara	  och	  inskickade	  22/12	  24:00.	  

16. PULSpuben	  
Sandra	  och	  Jessica	  handlar	  i	  morgon	  20/11	  inför	  puben.	  	  

17. Åtgärdslista	  	  
Niklas	  och	  Sandra	  ska	  vara	  klara	  med	  testamentet	  om	  sociala	  medier	  senast	  26/11	  
Sandra	  lägga	  upp	  reviderade	  arbetsbeskrivningar	  senast	  fredag	  22/11	  
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Jessica	  lägga	  ut	  arbetsbeskrivning	  om	  AMO	  i	  DB	  

18. Nästa	  möte	  	  
26/11	  15:15	  –	  17:00	  
(5/12	  08.00	  –	  09.00)	  
11/12	  08.15	  –	  10.00	  
17/12	  15:00	  –	  17:00	  

19. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


