
 

 
 

Dagordning för styrelsemöte 
 

Datum: 10/10/2018 

Mötesform: Sammanträdande 

Plats: Styrelserummet i NBVH 

Sekreterare: Johannes Estensen 

Närvarande: Olivia Schönfeldt, Andreas Berglund, Johannes Estensen, Angelica 

Wickström, Isabella Lockner och Emma Wiberg 

  

1  § Mötet öppnas 

● Mötet öppnades klockan 08:42. 

 

2 § Val av justerare 

● Olivia Schönfeldt 

        

3 § Godkännande av dagordningen 

●  

 

4 § Ordförande: 

● Workshop med Academic work 

○ Den 29/11 så kommer Academic work att hålla i en workshop för PLUM där 

vi bl.a. ska får lära oss mer om CV-granskning. 

● Vision avtal 

○ Vi håller på att se över samarbetsavtalet med Vision. 

● SHRF- stipendium 

○ PLUM håller på att undersöka möjligheterna kring att söka stipendium. 

● P-riks årsmöte 

○ P-riks årsmöte går av stapeln 23–24 November. PLUM ska skicka dit två 

representanter från styrelsen. 

● P-riks bidragsansökan 

○ Vi kan nu söka bidrag ifrån p-riks till vår förening. 

 

 

 



5 § Vice ordförande: 

● Uniaden ägarstämma 11/10 

○ Vi diskuterade vad vi som förening vill framföra på Uniadens ägarstämma. 

● Medarbetarsamtal 

○ Vice ordförande bjuder in till medarbetarsamtal. 

 

 

 

 

 

 

6 § Ekonomiansvarig: 

● Faktura Åreresan 2018  

○ Vi har fått fakturan från förra årets Åreresa. 

● Visma eEkonomi 

○ Abonnemanget från Visma eEkonomi är nu uppsagt.   

● Bankgironummer 

○ Bankgironummer är nu beställt ifrån Umeå studentkår. 

● (Budgetkonton) 

○ Angelica har tittat över strukturen kring våra budgetkonton.  

 

 

7 § BetSek-representant: 

● Betsek-möte 

○ Den 22: a oktober är det dags för ett stormöte med Betsek. Posten som vice 

ordförande är vakant och går att söka. 

● Info från Umeå studentkår 

○ Möte gällande hur Umeå studentkår ska styras kommer att ske i december. I 

dagsläget styrs kåren genom politiska partier. 

○ Salarna i Lindellhallen ska renoveras under våren. 

 

 

 

8 § PR- & marknadsföringsansvarig: 

● Story takeover- schema(I/D) 

○ Med start från måndag den 15/10 så börjar styrelsen att presentera sig på våran 

Instagram, kul! 

● Mimers meets (I/B) 

○ Ett nytt initiativ för att främja nätverkande har startats på Mimer hotell och har 

bjudit in PLUM att delta. 

 

9 § Nästa möte 

● Olivia kallar till nästa möte. 



 

11 § Sammanfattning 

● Johannes sammanfattade vad vi gått igenom mötet. 

 

12 § Mötet avslutas 

● Mötet avlutades klockan 09:55. 

 

 

Justerad av:  

Olivia Schönfeldt 


