
 
 

Styrelseprotokoll PLUM 
 
Datum: 08/4-2019 
Mötesform: Sammanträdande 
Plats: Styrelserummet 
Sekreterare: Albin Kronblad 
Närvarande: Jonas Pahlberg, Lovisa Larsson, Malin Nyberg, Albin Kronblad, Albin 
Hagström och André Domeij Lindberg.  
○ 
Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för 
information, (D) för diskussion och (B) för beslut. 
○ 
1 § Mötet öppnas 
● 07.58 
2 § Val av justerare 
● Lovisa Larsson väljs till justerare. 
3 § Godkännande av dagordningen 
 
4 § Ordförande: 
● Handlingsplan (D) 
○ Samtliga styrelsemedlemmar skickar in plan för vår och höst till Malin.  
● P-riks utvecklingsdagar 11-12 Maj (B) 
○ Nils och Albin H åker på utvecklingsdagarna.  
● Vision karriärsdag (I) 
○ Vision vill ha hjälp med CV-fotografering på karriärsdagen 9 maj. Tonja med 
utskott hjälper till.  
● Maildomän (D) 
○ Finns planer för byte av domän till mail och hemsida för att undvika bedrägerier.  
● Plum matchtröjor (D) 
○ Det har försvunnit matchtröjor. Samtliga medverkande vill ha nya matchtröjor. 
Delegeras till Isak.  
● Kick-off (D/B) 
○ Vi beslutar att spela lasergame tillsammans som kick-off.  
● Ordförandeträffen - punkter (D) 
○ Vi diskuterar punkter som André och Malin ska ta med och diskutera på 
ordförandeträffen.  
● Övrigt 
○ Styrelsemötena ska hållas till ungefär två timmar.  



○ Vi ska jobba för färre ändringar av mötestiden.  
○ Academic Work - vad kan vi få ut av vårt samarbete med dem och för att öka 
deltagande, främst hos treor.  
○ Publicitet av våra evenemang - hur ska vi nå ut bättre, via instagram och Info 
från Plum på Facebook.  
 
5 § Vice ordförande:  
● Uniaden ( I ) 
○ André informerar om Uniaden.  
 
6 § Ekonomiansvarig:  
●Förklaring bidrag/budget (I) 
○ Finns en budgeterat summa för varje styrelsepost idag. Nils kommer istället 
uppdatera budgeten löpande.  
●Budget 2020 (I) 
○ Dagens budget är missvisande och är otydlig och visar inte bidrag på ett tydligt 
sätt. Finns förbättringsmöjligheter. Föreningen går starkt plus och planer för att 
göra något extra för våra medlemmar finns.  
 
7 § Sport- & hälsoansvarig: 
● Ansökning om pengar nästa termin. Kan jag använda halva min budget 
nu? Vad har jag använt? (D)  
●Pris på beachen (D)  
○ Pris till vinnarlaget på beachturneringen. Finns inget budgeterat men ett pris 
kan instiftas.  
● Budget och plats till matlagningskursen är spikat. 8 maj och 2000 kronor 
blir priset.  
 
8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:  
● Lunchföreläsning med SSR 
○ Pusha mer kring evenemang hos föreningens medlemmar.  
● certifieringsutbildning 18-19 maj 
○ Albin H ska skicka ut mer information kring en utbildning. Den vänder sig 
främst till treor.  
●Information från BetSek mötet 28/3 
○ Stormöte Betsek 7/5.  
○ Föreningen ska få in 1000 kronor för examensbidrag.  
 
9 § Eventansvarig: 
● Studentföreningar infogrupp 
○ Jonas och Malin var på möte på Rouge om att de ska bli ett kårhus. Kommer inte 
bli ett officiellt samarbete med Rouge.  
○ Finns ritningar för kårhus. Ska stå klart 2020.  
 



10 § BetSek-representant:  
● Betsek-yran 
○ Möjlighet att skapa en brännbollsturnering inför Brännbollsyran med alla 
föreningar i Betsek.  
 
11 § PR- & marknadsföringsansvarig: 
 
13 § Nästa möte 
● Nästa möte sker i början av maj. Mer information kommer.  
14 § Sammanfattning 
● Malin sammanfattar mötet.  
15 § Mötet avslutas 
● Mötet avslutas klockan 09.22 
 
Justerad av: Lovisa Larsson 
 
 
 


