
Datum: 2017-09-27 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Emil Stighälls lägenhet           

Sekreterare: Olivia Andersson 

Justerare: Sebastian Glaas  
Närvaro: samtliga styrelsemedlemmar är närvarande. 
Dagordning 
  
 
§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

                              

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• PLUM-dagen 
Väldigt nöjda samarbetspartners, ettor och tvåor. Plum-dagen gick över 
förväntan. 

• Emil och Olivia ska åka på utvecklingsdagarna med P-riks.  
 

 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• P-riks årsmöte 17-19 nov Linköping  
 Kajsa och Sebastian har preliminärt bokas in. 
• Akademikerförbundet SSR Personalvetar-SM 

SSR vill bjuda in till personalvetar-SM. Innan dess vill de hålla i en case-
workshop. Där man får ett case i ett lag och sedan har man en dag på sig att 
lösa det. Per ska kolla upp mer information angående detta.  

 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden 
 Ska skriva en ny krisplan som är mer omfattande.  

 
§ 7                       Kassörens punkt 
  

• Budget 
 Kajsa går igenom vår budget. Tanken är att skaffa en ny högtalare som alla 
 medlemmar kan ta del av. Förslag till teambuilding med utskottsgrupperna. 
 Styrelsen röstar ja via acklamation för att generalerna ska få en middag som 
 tack för deras insats under insparken om pengar finns tillgängliga.   

• Verksamhetsbidrag 
 HLR planeras och vi ska söka nytt verksamhetsbidrag  
                             Utskottens egna punkter 

 

 
§ 8                       Utbildningsutskottet 

• Programrådet 
 Har ett möte i veckan. Kommer att diskutera programmet och ettornas första 
 tenta.  
• HR-Dagen 



 Kommer att hållas den 3e november. Planering pågår.  
 
§ 9                       Sportutskottet 

• UWC 
Sebastian har lunchmöten varje torsdag med planeringsgruppen. Diskussioner 
pågår just nu om upplägget på turneringen. Röstning pågår även i en enkät som 
UWC:s styrelse lagt ut på sin facebook-sida där man frågar studenterna om de 
vill ha en sittning, eftersläpp eller ingenting alls efter att turneringen avslutats på 
finaldagen. 

• Åre 
Sebastian har börjat att planera Åreresan. Siktet är inställt på att det ska bli 
ungefär samma tid som förra året. Han ska kolla scheman med Jenny Dufweke.  
Sebastian ska också kolla upp afterski gällande bord och sådant. Vi siktar på att 
boka allt så tidigt som möjligt.  
 
 

§ 10                    PR-utskottet 

• Förslag till PLUM-ryggsäckar diskuteras.   
 
§ 11                    Sociala utskottet 

• Inga punkter  
 
§ 13                    BetSek 

• Ny kassör 
• Stadgeändringar  

Vi har tagit del av information om hur det går till, men vi har dock inga planer på 
detta. 

• öppna nya grupprum i HUM 
• göra en ny cykelparkering utanför NVBH 

 
§ 14                                    Inkommande ärenden                      
 
§ 15                    Övriga frågor 

• Pierre liljebäcks önskemål har besvarats.  
                              

§ 16                    Nästa möte     
• 10/17/2017 kl 8-10 frukostmöte.  

 

§ 17                    Sammanfattning 

                              

§ 18                    Mötet avslutas 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson       Sebastian Glaas 

 

 


