
 

 
 

 

Styrelseprotokoll 
 

Datum: 31/10/2018 

Mötesform: Sammanträdande 

Plats: Styrelserummet i NBVH 

Sekreterare: Johannes Estensen 

Närvarande: Samtliga styrelsemedlemmar närvarade. 

 

Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för 

information, (D) för diskussion och (B) för beslut. 

 

1  § Mötet öppnas 

● Mötet öppnades kl.13.13 

 

2 § Val av justerare 

● Mötet valde Dennis Lundqvist som justerare. 

        

3 § Godkännande av dagordningen 

● Styrelsen röstade igenom dagordningen enhälligt. 

 

4 § Ordförande: 

● CV-workshop (I) 

○ Academic work kommer att hålla i en CV-workshop den 29/11. 

○ Olivia informerade styrelsen om upplägget för workshopen. 

● Bidrag P-riks (I) 

○ PLUM har nu lämnat in sin ansökan om bidrag till P-riks. 

● Svensk HR-Förening (I) 

○ SHRF kommer att hålla i en föreläsning för oss i Januari. 

 

● Vision-avtal (I) 

○ Olivia har varit i kontakt med Vision för att upprätta ett nytt avtal för ett 

samarbete. 

 



 

 

5 § Vice ordförande: 

● Öppet styrelsemöte för medlemmar (D) 

○ Vi diskuterade ett upplägg om att hålla i ett öppet styrelsemöte för att ge 

medlemmar en bättre inblick i föreningen. 

● Medarbetarsamtal planeras i början av 2019 (D) 

○ Vi diskuterade upplägget och syftet kring ett medarbetarsamtal 

○ Syftet med samtalen blir att utvärdera verksamhetsåret och hitta 

förbättringsområden för att kunna genomföra en bra överlämning. 

 

6 § Ekonomiansvarig: 

● Bankgiro (I) 

○ Vi har nu fått ett bankgironummer. 

● Budget (I) 

○ Angelica gick igenom hur budgeten ser ut för tillfället. 

○ Vi har fått en bra provision för de kårleg som vi sålt genom PLUM. 

 

7 § Sport- & hälsoansvarig: 

● Grillning (D) 

○ Vi diskuterade och utvärderade grillningen som sportutskottet anordnat 

○ Vi kan konstatera att eventet blev lyckat!  

● Löpning (D) 

○ Löpträningen som anordnades togs väl emot av de medlemmar som närvarade. 

● Åre - budget (I) 

○ Vi har fått in offerter för Åreresan och en preliminär budget är upprättad. 

○ Den beräknade kostnaden är ungefär densamma som förra året. 

● Åre- tidsplan (I) 

○ Elin informerade styrelsen om hur tidsplanen för Åreresan ser ut. 

● UWC ( I) 

○ Elin informerade om hur planerandet av UWC fortlöper. 

 

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig: 

● HR-dagen 

○ Hanna informerade styrelsen gällande upplägget för HR-dagen. 

● Kommande föreläsningar 

○ Vi diskuterade vilka föreläsningar som hade varit intressanta att boka innan 

verksamhetsåret är över. 

● Alumn-kväll 

○ Utbildning- & näringslivsutskottet skulle vilja anordna en alumnkväll för att 

inspirera våra medlemmar inför det kommande arbetslivet. 

● Samarbetspartners 

○ Hanna har sammanställt en lista över potentiella samarbetspartners för PLUM. 



 

9 § Eventansvarig: 

● Pre-Reunion Party (I) 

○ Dennis sammanfattade upplägget för Pre-reunion partyt som anordnas i 

samband med HR-dagen 

● Grand Reunion 1:a dec (I) 

○ Dennis informerade styrelsen om hur arbetet med Grand Reunion sittningen 

har gått. 

● Julbord/sittning- Bring a Friend koncept 15:e dec.  (I) 

○ Eventutskottet skulle vilja prova ett nytt koncept inför julsittningen som äger 

rum den 15:e December. 

● Fest med Sportutskottet i jan/feb? (D) 

○ Vi diskuterade möjligheterna kring att anordna en fest i samband med någon 

av sportutskottets aktiviteter till våren. 

● “Vårbalen” 9:e mars. (I) 

○ Dennis har bokat lokal för att kunna anordna ytterligare en sittning. 

 

● Boka lokal till överlämning? Förslagsvis rouge? Middag, barhäng etc. (D) 

○ Vi diskuterade hur vi vill genomföra överlämningen i samband med att en ny 

styrelse tillsätts. 

 

10 § BetSek-representant: 

● Summering av stormötet - reviderad budget (I) 

○ Emma sammanfattade vad som behandlades under BetSeks stormöte. 

○ Posten som vice ordförande är fortfarande vakant. 

● Gemensam föreläsning (I) (D) 

○ BetSek avser att anordna en gemensam föreläsning för samtliga 

underföreningar. 

● Akademikerförbundet SSR- utbildning (I) 

○ PLUM har tackat nej till att delta på en utbildning som anordnas av 

Akademikerförbundet SSR då vi redan har genomgått en liknande utbildning. 

 

11 § PR- & marknadsföringsansvarig: 

● Utvecklingsdagar (I) 

○ Isabella sammanfattade upplevelsen kring P-riks utvecklingsdagar som hölls i 

Stockholm mellan 12:e-14:e Oktober. 

○ Det var en väldigt spännande helg som medförde mycket nya lärdomar! 

● Utbytesstudier- Instagram(I) 

○ Tilda som är på utbytesstudier kommer att ta över PLUMs story för en dag. Vi 

ser fram emot att se hur hon har det! 

● Publiceringsschema (I/D) 

○ Vi diskuterade upplägget kring schemaläggning för publiceringar på PLUMs 

sociala medier. 



● Hur vill vi se ut? Vad vill vi förmedla? (I/D) 

○ Vi diskuterade vad vi som förening vill förmedla utåt. 

● Profilmaterial- nytt eller ersättning (B) 

○ Vi diskuterade hur vi ska hantera ärendet gällande defekta profilprodukter. 

Styrelsen beslutade att vi vill ha nytt material istället för ersättning. 

● Tenta-kaffe (D) 

○ Vi diskuterade en ny idé om att vi bjuder på kaffe i samband med tentamen för 

våra medlemmar. 

● Månadens “Plummare” (I/D) 

○ Vi diskuterade hur vi som förening kan lyfta fram våra medlemmar. 

 

 

13 § Nästa möte 

● Olivia kallar till nästa möte med två veckors varsel. 

 

14 § Sammanfattning 

● Olivia sammanfattade mötet och vad som bör göras inför nästa möte 

 

15 § Mötet avslutas 

● Mötet avslutades kl. 15.01 

 

 

Justerad av: Dennis Lundqvist 


