
Datum: 2017-11-07 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: NBVH Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 
Närvaro: Per Hammas, Lotta trolle, Olivia Andersson, Josefine Iwars, Sebastian Glaas, 
Emil Stighäll, Malou Vestermark  
Dagordning: 
 
§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

• Lotta Trolle                               
§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• Fem stycken representerar PLUM på P-riks årsmöte i Linköping. 
• Emil Stighäll (PR i P-riks), Lotta Trolle och Malou Vestermark (Valberedning) är 

nominerade till P-riks styrelse. 
• PLUM har fått verksamhetsbidrag från P-riks.  
• Medlemsunderskrifter har samlats in och registrerats.  

Vasaresan: 
• Kåren berättade om vad de gör.  
• Musikhjälpen fackeltåg med kåren, fredagen15 dec.  
• Gemensam bössa för musikhjälpen: Alla insamlingar som varje enskild förening 

gör, ska skickas till kåren så att de kan skänka det till musikhjälpen 
• Förslag till nästa styrelse: att göra en casetävling för alla årskurser. 
• Överlämningsmall finns tillgänglig för oss när vi ska överlämna våra poster.  
• Klassrumsbesök för valberedning och även inför event.  

 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• Unbreakable 2018: HHUS vill ha hjälp med marknadsföring för studenter. Sista 
anmälningsdagen för att vara med i Unbreakables projektgrupp är den 17e 
november. Vi ska göra inlägg på Instagram eller facebook för att hjälpa till.  

• Fika med PLUM: istället för att ha ett öppet möte. Vi vill ha en avslappnad miljö 
där medlemmar som vill söka till styrelsen kan fråga frågor angående olika poster 
i styrelsen. Kommer när det börjar bli dags att söka till styrelsen. 

 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden: Lotta hade ett möte med Uniaden där de diskuterade hur de kan 
marknadsföra Uniaden och de olika posterna bättre. 

• Samo: Möte i veckan, Lotta kommer att posta i facebook gruppen om någon vill 
att Lotta ska ta upp något. Två frågor har kommit in gällande ventilation i 
föreläsningssal och skötbord på campus. 

 
§ 7                       Kassörens punkt 
 

• Inga punkter 
                              
    
   Utskottens egna punkter 

 



§ 8                       Utbildningsutskottet 
• Uppföljning HR-dagen: Diskussion kring hur det gick, vi är överens om att det 

var bra föreläsningar och lunch. Förslag till att göra ett ännu större evenemang 
nästa år med mingel efter föreläsningarna.  

• Academic Work bjuder in till lunchföreläsning: På torsdag nästa vecka. Det 
är Academic Work som planerar föreläsningen.  

 
§ 9                       Sportutskottet 

• Åre: Preliminärt bokat till den 22a mars. Det var de enda datumet som passar in 
med alla årskursernas schema. Faller in på samma vecka som RIX FM veckan. 
Sebastian jobbar på en lösning för att få boka bord på afterski eftersom många är 
reserverade för RIX FM veckan. 

• UWC: Sista beslut ska klubbas igenom antingen denna vecka eller nästa. Sen 
kommer info. 

• Gruppträning: Sebastian ska boka in en grupp träning på IKSU för alla som är 
intresserade.  

 
§ 10                    PR-utskottet 

• Movember: Ett litet event där medlemmar kan skicka in bilder på deras 
mustascher  

• Boka in dagar för filmning av posterna: För att marknadsföra 
styrelseposterna. Lotta gör en ”test film” först.  

 

§ 11                    Sociala utskottet 
 

• Reunion: På lördag 11/11. 
• Planer framöver: Julsittningen planeras 

 
§ 12                    BetSek 

 

• Styrelserum: Styrelserummet ska städas och göras i ordning.  
• Utbildning och samkväll: För att lära känna alla andra föreningar.  
• BetSek-representant i maj: Vi ska försöka ta hänsyn till Betsek’s nya stadgar.  
• Bjuda in BetSek på PLUM-dagen: Förslag till nästa styrelse.  
• Nomineringar: Nominera personer för poster officiellt.  
• Valberedning: Betseks valberedning önskar att vara med på PLUMs 

valberedningsutbildning.  
 

§ 13                          Inkommande ärenden                      
 
§ 14                    Övriga frågor 

                              

§ 15                    Nästa möte     

• 27/11/2017 Kl13-15  
 

 

§ 16                    Sammanfattning 

§ 17                    Mötet avslutas 



 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Lotta Trolle  
 

 


