
 
 

Styrelseprotokoll PLUM 
 
Datum: 9/5-2019 
Mötesform: Sammanträdande 
Plats: Styrelserummet NBVH 
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 8.00. 
2 § Val av justerare 
● André väljs till justerare. 
3 § Godkännande av dagordningen 
● 
4 § Ordförande: 
● HSAMO Sofia kommer och presenterar sig(I) 
○ Sofia har ansvar för arbetsmiljö och andra fackliga problem för BetSek. Finns det 
frågor om utbildning och studenters rättigheter är vi välkomna att kontakta henne.  
● Plumdagen 12/9 (I) 
○ 12 september. Kommer ske en deltävling i samarbete med generalerna för att få 
deltagarna att stanna kvar under dagen. Styrelsen ska ta bilder som associeras med 
sig själva och deras roll till presentationen.  
● Ordförandeträffen (I) 
○ Malin och André var på ordförandeträff i Stockholm.  
○ Intressanta föreläsningar och möten med andra föreningar.  
● karriärsdagen - vision?(I) 
○ Eventet är inställt. 
● mötet med AW (I) 
○ Malin var på möte med Felicia på AW. Diskuterade möjligheter om utökat 
samarbete. Grundsamarbetet finns kvar men finns möjlighet att utöka.  
● Insparken 2019 (I/D) 
○ Möte med generalerna under förra veckan. Malin ordnar goodiebags till nya 
ettorna i höst.  
○ Styrelsen har en del av välkomstbrevet till nya ettorna. Det kommer skickas ut 
via epost. Där presenterar vi oss och vår verksamhet för att välkomna. Styrelsen ska 



även ringa ut till de nya och välkomna dem.  
● Riksmötet 2020 (D) 
○ Malin har fått mail från Visit Umeå. De undrar hur valet om var Riksmötet skall 
hållas. De har intresse att få hit personalvetarstudenter för riksmöte. Malin kollar 
intresse med Erica i P-riks. Styrelsen är intresserad av att hålla ett riksmöte.  
● Publiceringsschemat (I) 
○ Styrelsen måste vara bättre på att hålla publiceringsschemat. 
● Kick-off(D/B) 
○ Vi ska spela lasergame och äta middag. Malin bokar.  
 
5 § Vice ordförande: 
● Uniaden (I) 
○ Arbetskraftskostnad (vinst = skattepliktigt) blir mellan 35-60k kronor.  
○ Har varit möten om stadgeändringar. Mer information kommer efter kommande 
Uniadenmöte.  
○ Uniaden räknar på kostnaden av en tvådagarsmässa då Uniaden firar 25 år.  

● Plugga med PLUM (I) 
○ Dagen är bokad. Blir den 6 september med EPP efter. André ska försöka ordna 
sponsring till mat.  

 
6 § Sekreterare: 

● Medlemsantal (I) 
○ Plum har i dagsläget 145 medlemmar för medlemsåret 2019. 2018 hade vi 
163 medlemmar. 

 
7 § Ekonomiansvarig:  
● Nils ska kolla med Stefan om fördelning av ekonomin.  
○ Styrelsen ska ha ett extrainsatt möte om den ekonomiska fördelningen. 
 
8 § Sport- & hälsoansvarig: 
● Matchställen  
○Lila matchtröjor är dyrare än svarta. Isak, Nils och Malin ska ta fram två förslag 
till matchtröjor där våra medlemmar ska få rösta på det alternativ de vill ha.  

● Rengöra i styrelserummet  
● Matlagningskurs 

○ Mycket lyckat. Fortsatt samarbete är mycket möjligt.  
 
9 § Utbildning- & näringslivsansvarig:  
      ●     HR-dagen 
○ 22 november. Albin och hans utskott spanar efter föreläsare och teman till 
dagen. De tar tacksamt emot tips på föreläsare.  

● Utbildningsdagar 18-19 maj 
○ Utbildning med Cut-e.  

● Årets lärare 



○ 10 maj skickas information om röstning till årets lärare ut.  
● P-riks (Nils) 

○ Albin och Nils åker till Stockholm för P-riks den 10 maj. Det är fokus på 
näringsliv och de ska presentera Plums verksamhet och vår koppling till 
näringslivet.  

● Ekonomi 
○ Finns ett överskott på pengar i föreningen. Finns det möjlighet att utnyttja 
pengarna och därmed gå över sin budget. Nils säger att det finns möjlighet att 
plussa på varje utskotts budget.  

 
10 § Eventansvarig: 
● Reunionsitttning (I) 
○ 9  november är bokat för Reunionsittningen.  
● Sångbok 2.0 (I/D) 
○ Ny sångbok är på gång.  
● Gruppkontraktet 
○ Styrelsens gruppkontrakt skall ses över till hösten.  
● Tankar inför event HT19 
○ Finns tankar på att göra något efter HR-dagen.  
○ Väldigt späckat med event under våren. Finns möjligheter att flytta på vissa 
event för att sprida schemat.  
 
11 § BetSek-representant:  
● Betsek årsmöte (I) 
○ Nya styrelsen är invald. Jonas, Dennis och Lovisa från vår förening sitter med i 
nya styrelsen.  
○ Vi får ett stort bidrag, baserat på antal studenter per program.  
● Senaste betsek-möte(I) 
○ BetSek har en ny alkoholpolicy. Flertalet event ska vara alkoholfria.  
● Brännboll med betsek(I) 
○ Brännbollsturnering mellan Betsek-programmen på Mariehemsängarna den 
24/5.  
 
12 § PR- & marknadsföringsansvarig: 
● Våra tröjor kommer om cirka en vecka. Det finns fler tryck på lager. 
 
13 § Nästa möte 
● Nästa ordinarie möte är i augusti.  
14 § Sammanfattning 
● Malin sammanfattar mötet.  
15 § Mötet avslutas 
● Avslutat kl 09.48. 
Justerad av:  
 



 
 


