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Styrelsemöte	  2015-‐03-‐10	  

Tid:	  15.00-‐18.00	  
Plats:	  KG42	  
Närvarande:	  Emma	  Sehlstedt,	  Denise	  Broberg,	  Gabriella	  Sumberaz,	  Hanna	  Seger,	  Camilla	  
Husell,	  Elisabeth	  Hasselgren,	  Julia	  Bergström,	  Olivia	  Ögren	  
Dagordning	  

1.	  Mötet	  öppnas	   	  
2.	  Godkännande	  	  av	  arbetsordningen	   	  
3.	  Val	  av	  justerare	   	  
4.	  Inlägg	  	  av	   övriga	  frågor	   	  	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	   	  
6.	  Minutrundan.	  
8.	  Åtgärder	  från	  åtgärdlistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
9.Information	  från	  Ordförande	  UU	  
10.Information	  från	  Ordförande	  SU	  
11.Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
12.Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
13.Information	  från	  Sponsansvarig	  
14.Information	  från	  Medlemsansvarig	  
15.Information	  från	  Informationsansvarig	  
16.Information	  från	  Styrelseordförande	  
17.	  Rutiner	  inom	  PULS	  	  
18.Externa	  organisationer	  	  
19.	  Övriga	  frågor	   	  

20.	  Åtgärdslista	  	   	  
21.	  Nästa	  möte	   	  
22.	  Mötet	  avslutas	  
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1.	  Mötet	  öppnas	  
Emma	  öppnar	  mötet	   	  
2.	  Godkännande	  av	  arbetsordningen	  
Mötet	  godkänner	  arbetsordningen	  
3.	  Val	  av	  justerare	  
Mötet	  väljer	  Denise	  till	  justerare	  av	  protokollet	  
4.	  Inlägg	  av	  övriga	  frågor	   	  	  
Mötet	  lägger	  in	  19.1	  Gröngölingar,	  19.2	  BVG	  UU	  och	  19.3	  Tackfesten	  budget	  till	  punkt	  19.	  
Övriga	  frågor	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  
Mötet	  fastställer	  dagordningen	  
6.	  Minutrundan.	  
Mötet	  går	  igenom	  minutrundan.	  
8.	  Åtgärder	  från	  åtgärdslistan	  från	  senaste	  mötet	  	  
Hanna	  och	  Gabriella	  har	  kollat	  över	  förslaget	  om	  gröngölingarna	  i	  varje	  arbetsgrupp	  och	  
återkommer	  om	  det	  vid	  punkt	  19.1	  i	  dagordningen.	  
9.	  Information	  från	  Ordförande	  UU	  
CV-‐granskningen	  är	  genomfört	  och	  alla	  personer	  är	  nöjda.	  Olivia	  kommer	  jobba	  med	  en	  
utvärdering	  som	  alla	  deltagare	  i	  projektet	  kommer	  få	  svara	  på.	  
10.	  Information	  från	  Ordförande	  SU	  
SU	  går	  framåt,	  det	  som	  är	  aktuellt	  just	  nu	  är	  tackfesten	  för	  aktiva	  2014.	  Arbetet	  kring	  det	  går	  
bra.	  BVGs	  SU-‐grupp	  håller	  på	  med	  sin	  verksamhetsplanering	  inför	  det	  kommande	  året.	  
Elisabeth	  och	  Camilla	  kommer	  ha	  möte	  med	  Masterns	  SU-‐grupp	  för	  att	  diskutera	  deras	  
ekonomi.	  Camilla	  håller	  också	  på	  att	  planera	  kick-‐offen	  för	  SU	  som	  kommer	  infinna	  sig	  i	  april.	  
11.	  Information	  från	  Ordförande	  NLU	  
Utskottsmöte	  var	  måndag	  9/3.	  Där	  de	  diskuterade	  budget	  och	  verksamhetsplaner.	  Mycket	  
grönt	  sektionsarbete.	  Mailat	  MaxPuls,	  PiLS	  och	  Studiebesöksgruppen.	  Har	  mailat	  ELIN,	  
Polkan	  och	  Affjur	  om	  klädbytardagen.	  Ska	  ha	  möte	  på	  onsdag	  med	  Polkan	  och	  Affjur	  om	  en	  
större	  arbetsmarknadsdag.	  
12.	  Information	  från	  Ekonomiansvarig	  
Jobbat	  mycket	  med	  det	  administrativa	  arbetet.	  Mycket	  frågor	  om	  profilplagg	  för	  PiLS	  och	  
PAmp.	  Var	  med	  och	  deltog	  i	  CV-‐verkstan.	  
13.	  Information	  från	  Sponsansvarig	  
Lite	  arbete	  kring	  spons	  under	  den	  senaste	  veckan,	  möte	  med	  Emma	  angående	  eventuellt	  
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samarbete	  med	  företaget	  Montico	  och	  mycket	  arbete	  kring	  Grön	  sektion.	  
14.	  Information	  från	  Medlemsansvarig	  
På	  lördag	  är	  sista	  dagen	  att	  meddela	  om	  man	  vill	  ha	  med	  något	  i	  medlemsmailet.	  
15.	  Information	  från	  Informationsansvarig	  
Har	  varit	  med	  på	  CV-‐verkstan.	  PSS	  har	  sin	  första	  artikel	  på	  hemsidan.	  Har	  fått	  en	  idé	  om	  att	  
styrelsen	  ska	  göra	  något	  kul	  på	  sitt	  Instagram-‐konto.	  
16.Information	  från	  Styrelseordförande	  
Haft	  en	  massa	  möten.	  Anmält	  alla	  till	  sektionsutbildningen.	  Var	  med	  under	  CV-‐verkstan.	  
17.	  Rutiner	  inom	  PULS	  
Vi	  diskuterade	  allmänna	  rutiner	  inom	  PULS.	  
18.Externa	  organisationer	  	  
Inget	  nytt	  från	  externa	  organisationer	  
19.	  Övriga	  frågor	  
19.1	  Gröngölingar	  
Mötet	  beslutar	  om	  att	  ha	  gröngölingar	  i	  alla	  arbetsgrupper	  inom	  sektionen.	  
19.2	  BVG	  UU	  
Henning	  Björkman	  BVG1	  väljs	  in	  i	  utbildningsutskottet	  som	  representant	  från	  BVG1	  
19.3	  Tackfesten	  budget	  
Mötet	  kollar	  igenom	  budgeten	  för	  tackfesten	  och	  konstaterar	  att	  det	  ser	  bra	  ut.	  	  
20.	  Åtgärdslista	  
Policyns	  info	  om	  budget	  ska	  diskuteras	  under	  nästa	  möte.	   	  
21.	  Nästa	  möte	  
18	  mars.	  	   	  
22.	  Mötet	  avslutas	  
Emma	  avslutar	  mötet.	  

	  

	  


