
 

 
 
 

Dagordning för styrelsemöte 
 
Datum: 5/9/2018 
Mötesform: Sammanträdande 
Plats: Styrelserummet i NBVH 
Sekreterare: Johannes Estensen 
Närvarande: Samtliga medlemmar i styrelsen närvarande 
 
 
1  § Mötet öppnas 

● 05/09/2018 klockan 12.21 
2 § Val av justerare 

● Andreas Berglund 
  
3 § Godkännande av dagordningen 

● Den föreslagna dagordningen godkänns av styrelsen. 
 
4 § Ordförande: 

● Kårkort (I) 
○ Vi har sålt kårkort till ettorna idag. Riktigt bra uppslutning, kul! 

 
● Bankbytet (I) 

○ Vi har bytt bank och arbetar med det sista administrativa kring det innan allt är 
klart. 

● Domänbyte (I) 
○ Vi håller på och ser över möjligheterna kring ett domänbyte. 

● Plum-dagen (I) 
○ Påminnelse kring maten under PLUM-dagen måste skickas ut till åk 1. 
○ Dialog har förts med samarbetspartners för att få ett så bra upplägg som 

möjligt. 
 
 



5 § Vice ordförande: 
● Sommarbrev + sommarsamtal (I + D) 

○ Vi konstaterar att samtalen och breven som vi skickade ut till de blivande 
ettorna var ett lyckat koncept. En bra tradition som vi borde fortsätta med! 

○ Vi diskuterade kring att genomföra en utvärdering för att ta reda på hur ettorna 
upplevde det. 

 
● Plugga med PLUM (I) 

○ Upplägget för Plugga med PLUM är klart! Vi är sjukt peppade! 
○ Akademikerförbundet SSR bjuder på lunch och håller en presentation. 

  
● Uniaden (I) 

○ Planeringen kring Uniaden är igång och rekrytering är påbörjad för att fylla 
posterna.  

 
6 § Sekreterare: 

● Status för registreringen av medlemmar (I) 
○ Under sommaren har vi registrerat medlemmarna som skrivit upp sig från åk 

3. Vi konstaterar att det var en bra uppslutning! 
○ Registrering av åk 1 pågår just nu. 

 
7 § Ekonomiansvarig: 

● Budgetgenomgång (I)  
○ Vi gick igenom status gällande årsbudgeten. 
○ De utskott som vill ha mer insyn kring sin budget kan kontakta 

ekonomiansvarig. 

 
8 § Sport- & hälsoansvarig: 

● Discgolf (I) 
○ Vi har pratat kring att anordna en prova på kväll för discgolf. Mer information 

kommer! 
● UWC (D) 

○ Vi diskuterade upplägget kring UWC. 
● Grillkväll  (I) 

○ Sport- & hälsoutskottet kommer att anordna en grillkväll den 17/9/2018 om 
vädret tillåter. 

 
9 § Utbildning- & näringslivsansvarig: 

● PLUM-dagen (D) 
○ Vi diskuterade hur vi ska presentera oss på PLUM-dagen och vi har en plan! 



● HR-dagen (I+D) 
○ Datum för HR-dagen ska bokas in snart! 

 
10 § Eventansvarig: 

● Ny samarbetspartner! 
○ ROUGE/Tacobar (I) 

■ ROUGE!/Tacobar har kontaktat oss gällande ett samarbete. Vi ska föra 
dialog med dem för att få en tydligare bild kring vad det exakt innebär. 

○ Avtal (B)Vi avvaktar kring att upprätta något avtal innan vi vet vad det 
innebär. 

● Sångboken är klar! 
○ Sponsring (I) Akademikerförbundet SSR är beredd att sponsra oss med 

sångboken.  
○ Tryckeriet (B) Vi ska finslipa innehållet i boken för att sedan kontakta 

tryckeriet och kolla exakta priser. 
● UWC (I) 

○ Planeringen och upplägget kring sittningen i samband med UWC kommer att 
se likadant ut som föregående år. 

 
11 § BetSek-representant: 

● Insparksevenemang 29/9 (I) 
○  

● Betsek möte 6/9 (I) 
○ Nästa Betsek möte hålls den 6/9/2018 och mer information kring terminen 

kommer under kommande styrelsemöten. 
 
12 § PR- & marknadsföringsansvarig: 

● Profilmaterial (I) 
○ Vi har beställt vattenflaskor som vi ska kunna sälja till våra medlemmar. 

● Insparksfilm (I) 
○ Vi har tänkt producera en film för att marknadsföra insparken. 

● Instagram. Fästa “mappar” i bio med olika kategorier (I) 
○ Vi har tänkt lägga in mappar på instagram för att man lättare ska kunna 

orientera sig. 
●  Foton under PLUM:s evenemang (B/D) 

○ Vi diskuterade kring hur vi ska hantera fotografering under PLUM:s 
evenemang för att säkerställa att alla samtycker till att de blir fotograferade. 

● Snapchat (D) 
○ Vi kommer att avveckla vår verksamhet på snapchat. 

● LinkedIn- film/intervju (D) 



○ Vi diskuterade kring att lyfta funktionen kring LinkedIn för våra medlemmar 
så att de är mer förberedda inför kommande arbetsliv. 

 
13 § Övriga frågor 

● Employer Branding, marknadsföra PLUM inför HR-dagen (D) (B) 
○ Vi diskuterar denna fråga under nästa styrelsemöte. 

 
14 § Nästa möte 

● Ordförande kallar till nästa möte genom styrelsegruppen. 
 
15 § Sammanfattning 

● Ordförande sammanfattade det vi diskuterat under mötet. 
 

16 § Mötet avslutas 
● Mötet avslutades kl: 14.22 

 
 

Justerad av: Andreas Berglund 5/9 2018 


