
 
 

Styrelseprotokoll PLUM 
 
Datum: 18/2-2019 
Mötesform: Sammanträdande 
Plats: Styrelserummet Nvbh 
Sekreterare: Albin Kronblad 
Närvarande: Samtliga 
○ 
Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för 
information, (D) för diskussion och (B) för beslut. 
○ 
1 § Mötet öppnas 
● Mötet öppnas kl 10.03 
2 § Val av justerare 
● Albin Hagström väljs till justerare. 
3 § Godkännande av dagordningen 
 
4 § Ordförande: 
● Gruppkontrakt (D) 
○ Vi diskuterade och kom fram till ett gemensamt gruppkontrakt.  
 
● Verksamhetsplanering/verksamhetsplan (D) 
○ Malin presenterar sin verksamhetsplan för kommande år.  
 
● Avtal samt nya avtal (I&D) 
○ Malin har kollat igenom sponsoravtal och presenterar väsentliga delar ur dessa.  
 
● Beslut (D&B) 
○ Vi diskuterar det nya avtalet vi fått av Sveriges HR-förening. Vi skickar frågor 
kring avtalet till Sveriges HR-förening. 
 
● Riksmötet 2019 (B) 
○ Två representanter från styrelsen ska åka till Riksmötet i Gävle i mars. Albin K 
och Tonja blir våra representanter.   
 
●  Möte kåren (B) 
○ Finns möjlighet att gå på föreläsning kring kårfullmäktige den 6e mars. Tonja 
för vidare information till föreningen.  



● Generaler & utbildning (I&D) 
○ 13 mars sker utbildning för generaler till inspark. Generaler ska utses innan dess. 
Information sprids på kursintro och via vår klassgrupp. Styrelsen förmedlar 
information men generalerna tar därefter fullt ansvar. Styrelsen anser att det krävs 
minst fyra stycken generaler. Jonas sprider informationen på torsdag 21/2. För att 
utse generaler skickas intresseanmälan till Jonas.  
○ Sker en infoträff kring mottagning 21/2. Då vi inte valt generaler får en i 
styrelsen gå på mötet. André och Nils går på mötet.  
 
● Stadgarna (I) 
○ Stadgarna är reviderade. André och Albin K har läst igenom.  
○ Funnit otydligheter i stadgarna. Dessa tas med till årsmötet 2020.  
 
● Övrigt (I) 
 
5 § Vice ordförande: 
● Verksamhetsplan (I) 
○ André presenterar sin verksamhetsplan för kommande år.  
○ André presenterar upplägg kring Uniaden. Mer information kommer under året.  
 
6 § Ekonomiansvarig:  
● Swish (B) 
○ Föreningen har fått ett swishnummer. Ingen ska numera behöva lägga ut egna 
pengar. Varje swish kostar 2 kronor. Beslut taget om att varje medlem ska betala 2 
kronor extra på varje swish.  
 
7 § Sekreterare: 
● GDPR (I) 
○ Albin K ska ha telefonmöte med Hanna, vice ordf. i P-riks på tisdag 26/2 med 
info om GDPR och medlemsregistrering.  
 
8 § Sport- & hälsoansvarig: 

● Utskott och suppleant (I) 
○ Isak presenterar sitt utskott.  

● Årsplanering Sport & Hälsa (I) 
○ Isak presenterar sin verksamhetsplanering för kommande år.  

● Boendefördelning Åre (I&D) 
○  Isak presenterar boendefördelning för Åre.  

● Hittat ett fel i stadgarna (I) 
○ Åtgärdat på tidigare punkt.  

● Personliga nummer till samtliga om det skulle vara något brådskande 
(B) 

○ Vi delger våra nummer till varandra.  
● När ska vi skriva i gruppen och inte, var ska vi skriva vad? (D) 



○ Åtgärdat i gruppkontrakt.  
 
9 § Utbildning- & näringslivsansvarig:  
● Utskott och suppleant (I) 
○  Albin presenterar sina utskott och har skickat ut en ytterligare förfrågan för ett 
extra utskott.  
 
● Verksamhetsplan (I) 
○ Albin presenterar sin verksamhetsplan för kommande år.  
 
● Frukostföreläsning: stress (I) 
○ Albin informerar om frukostföreläsning på torsdag 28/2. 
 
10 § Eventansvarig: 
● Utskott och suppleant (I) 
○ Jonas presenterar sitt utskott. 
 
● Vårsittningen (I) 
○ 9 mars. Gamla utskottet ordnar men Jonas står som ansvarig.  
 
● P-Festen (I) 
○ 11 maj. På Origo. Kommer krävas personnummer för att kunna kolla upp om 
kårmedlemskap. 
 
● Verksamhetsplan (I) 
○ Jonas presenterar verksamhetsplan för året.  
 
● Oscarsgalan (I) 
○ Rex ska bokas. Generalerna sköter sittningen.  
 
● Samarbete med Rouge (D) 
○ Finns ett informellt samarbete med Rouge. Jonas ska på möte med deras 
restaurangchef kring fortsatt samarbete. Vi vill inte koppla ihop föreningen med 
alkohol.  
 
●  Event i samband med beachvolleybollturnering? (D) 
○ Planering har inte börjat kring turneringen men tanken är att det blir en heldag 
med turnering och avslutande evenemang tillsammans.  
 
11 § BetSek-representant:  
●Verksamhetsplan(I) 
○ Det finns ingen kommande planering just nu.  
 



●Ersättare vid möten(B) 
○ ⅔ av alla möten måste vi ha närvaro på för att få sponsring. Isak anmäler sig 
som ersättare.  
 
●Första betsek-möte (I) 
○ Lovisa var på sitt första möte 14/2. En ny styrelse väljs i maj. Under våren finns 
det mycket tid och pengar till att genomföra evenemang tillsammans med BetSek.  
 
12 § PR- & marknadsföringsansvarig: 
● Utskott 
○ Presenterar utskott 
●Profilkläder 
○ Vi vill ha liknande kläder som styrelsen förra året. Vi använder samma tryck som 
förra året med. Vi kollar upp om vi kan låna universitetets lånebil.  
 
● Nyhetsbrev 
○ Planering av nyhetsbrev presenteras.  
 
● Kalender/publiceringsschema 
○ Vi går igenom hur vår gemensamma kalender och publiceringsschema. 
 
13 § Nästa möte 
● Malin kallar till kommande möte inom några dagar.  
 
14 § Sammanfattning 
● Malin sammanfattar mötet.  
 
15 § Mötet avslutas 
● Mötet avslutas 13.07 
 
Justerad av:  Albin Hagström 
 
 
 


