
Datum: 2018-03-26 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum       

Sekreterare: Angelica Wickström 

Närvarande: Andreas Berglund, Hanna Chruzander, Isabella Lockner, Olivia Schönfeldt, 

Elin Ekberg, Sandra Edlund, Angelica Wickström.  

Frånvarande: Dennis Lundqvist, Emma Wiberg. 

  

Dagordning 

§ 1                  Mötet öppnas 

  Måndagen den 26:e mars, kl. 12.43 

 

§ 2                  Val av justerare 

        Elin Ekberg väljs till justerare.  

 

§ 3                  Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen godkänner mötets dagordning. 

 

§ 4                  Uppföljning från tidigare möte 

 Uppföljning bidragssökning 

o PLUM är beviljade fullt bidrag från P-riks. Bidraget fördelas på de olika 

utskotten för framtida evenemang.  

 

§ 5                  Ordförandens punkt 

● Utvärdering av bedrägeri-situationen 

○ PLUM råkade ut för bedrägeri genom att ordförandes mail blev hackad.  

○ Stadgeändring förelås där kontrasignering krävs för framtida 

banköverföringar. 

○ Byte av bank är eventuellt aktuellt enligt Krav på åtgärder som styrelsen fått 

från från Umeå Studentkår.  

○ Maildomän ska eventuellt bytas till densamma som P-riks för att öka 

säkerheten kring föreningens interna och externa kommunikation. .  

 

§ 6                  Vice ordförandens punkt                 

● Projektledare Uniaden 2019 

○ Ny projektledare är vald för Uniaden 2019. Ansökan till projektgruppen är nu 

öppen. 

● Resultat Uniaden 2018 

○ Mässan gick med mer vinst än beräknat vilket betyder ett störe utfall för 

PLUM.  

 

§ 7                  Kassörens punkt 

● Uppdatering berägeri 

○ Pengarna är åter på föreningens bankkonto (exkluderat en 

annuleringskostnad). 

 

§ 8                  Sekreterarens punkt 

● P-riks i Örebro 



○ P-riks möte hölls i Örebro. Sandra och Angelica deltog på aktiviteter 

arrangerade av P-riks, nätverkade med andra personalvetarföreningar från 

olika delar av Sverige och utbytte tips på medlemsaktiviteter under året.  

● Rensa gamla medlemmar från medlemsregistret 

○ Medlemmar i PLUM ska enligt stadgar vara aktiva studenter på 

personalvetarprogrammet i Umeå, därför ska ej aktuella medlemmar tas bort 

från registret. Angelica gör detta under vårterminen.   

● Uppföljning medlemssignaturer 

○ Mail ska skrivas ihop för att samla in medlemssignaturer. Vice ordförande 

Andreas hjälper med författande av detta. 

 

                        

---Utskottens egna punkter--- 

§ 9                  Utbildningsutskottet 

 Lunchföreläsning: Stress – tisdagen den 27/3 

o Företagshälsovården FeelGood ska hålla en lunchföreläsning för PLUM:s 

medlemmar rörande stress. 

 Workshop: ”Etik i HR-arbete” – onsdagen den 11/4 

o Akademikerförbundet SSR håller en frukostworkshop för PLUM:s medlemmar 

rörande Etik i HR-arbete.  

 Retorikföreläsning 

o Medlemmarna har önskat en föreläsning i retorik. Kostnadsförslag har 

inkommit och känns genomförbar. Hanna C ser över logistiken.  

 Årets lärare  

o Omröstningen sker på Google docs och ska skickas ut till vardera klass 

separat. Omröstningen sker mot slutet av terminen.  

 Programrådet 

o Programrådet vill informera om hur mycket kursutvärderingarna påverkar 

kursernas utformning. Önskar att information går ut till eleverna om vikten av 

att fylla i de efter avslutad kurs.   

  

§ 10               Sportutskottet 

 Utvärdering av volleybollturneringen 17/3 

o På volleybollturneringen deltog ca 30 medlemmar i PLUM.  

 Utvärdering av Åreresan 22-25/3 

o Ca 70 av PLUM:s medlemmar deltog. 

 Brännbollsyran 

o Information kommer ut från sportutskottet i Info från PLUM.  

o För att uppskatta intresset görs en intressekoll. 

 

§ 11               PR-utskottet 

● Profilklädsel styrelsen  

○ Styrelsen beslutar via acklamation att delar av bidrag från P-riks går till 

profilkläder.  

 Åre 

○ Bilder från resan kommer upp på föreningens sociala medier.  

● Börja ordna med en ny rollup 



○ En ny behövs för att ersätta den nuvarande som har felstavning.  

● Maildomänbyte  

○ Isabella ska se över möjligheten att byta till ny maildomän.  

  

§ 12               Sociala utskottet 

  Frånvarande 

  

§ 13               BetSek 

 Frånvarande, men bifogad information gäller BetSek: 

 Man får ej ha alkohol i skolan om man ej ansökt om det. Ölburkar har hittats i 

beteendevetarhuset.  

 Sista ansökningsdag för stiftelsen Studenthälsans bidrag är den 16/3. Det går att 

söka bidrag för allt som rör studenthälsa.  

 Vi får sätta upp vår roll-up och andra profilföremål i styrelserummet i mån av plats för 

att visa vilka föreningar det är som hör hemma där. Bet-sek skall snart få en egen. 

 

  

§ 14           Inkommande ärenden                      

 Inga inkommande ärenden.   

 

§ 15               Övriga frågor 

 Inga inkommande ärenden.   

      

§ 16               Nästa möte     

 Utvärdering av extrainsatt årsmöte. 

 Uppföljning maildomänbyte/bankbyte 

 Motion till Betsek 

 

 

§ 18               Sammanfattning 

         Mötesanteckningar.  

                        

§ 19               Mötet avslutas 

  Mötet avslutas måndagen den 26:e mars, kl. 14.43. 

 

Sekreterare                                                                                  Justerare 
Angelica Wickström        Elin Ekberg 

  

 


