
Datum: 2017-03-22 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum 

Sekreterare: Olivia Andersson 
Närvarande: Samtliga är närvarande  
Dagordning 

 
§ 1                           Mötet öppnas 

 
§ 2                           Val av justerare 

              Per Hammas  
 
§ 3                           Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                           Uppföljning 

·    

 
§ 5                           Ordförandens punkt 

• Verksamhetsredovisning till P-riks 

 

• Ordförande och vice ordförande ska åka på ordförandeträff 20e april  

 

• Marknadsföringsutbildning Academic Work 4/5 bokat preliminärt.  

 

• Extrainsatt årsmöte 

- Den nya verksamhetsberättelsen måste klubbas igenom och eventuella ändringar i 

stadgarna så att verksamhetsåret blir mer tydligt. Efter diskussion röstar samtliga 

styrelsemedlemmar JA via acklamation för ett extrainsatt årsmöte. Per ska då kolla 

upp allt som ska göras inför det extrainsatta årsmötet.  

 
 

§ 6                           Vice ordförandens punkt                 
• Möte med Uniaden 

- Ny Projektledare söks fortfarande.  

 

- P-riks verksamhetsbidrag har skickats till Lotta. Lotta skickar vidare till resten av 

styrelsemedlemmarna.    

 
§ 7                           Kassörens punkt 

• Behörigheter till bokföringsprogrammet  

- Kajsa har plockat bort gamla behörigheter på datorn.  

- Kajsa väntar fortfarande på att få behörighet till datorn och ska få det inom kort.  

 
• Budget 

- Omjustering av budget när det gäller utskotten.  

 
               
   Utskottens egna punkter 

 
§ 8                           Utbildningsutskottet 

• Riks-P 



- Webbsidan är tillgänglig nu och informationen om dagen har gets till 

Personalvetarstudenter. Deadline för att köpa biljetter till middagen är den 28e april.  

- Josefine har möte på onsdag.  

 
• Föreläsning i maj 

- ANTS: håller till i Stockholm och arbetar med rekrytering inom IT branschen. ANTS 

står för Lunch. fredag 5e maj bokad, Hörsal G.   

 
• Programråd 

- Har varit på programrådsmöte. Alla kurslärare var närvarande. Personalvetarexamens 

definition har ändrats om vilket har gjort att det är svårare att få ta en 

personalvetarexamen. Tanken är att folk som läser enstaka kurser inte kan säga att de 

är ”utbildade personalvetare” eftersom de inte har gått hela utbildningen.  

- ÅK 1 måste bli bättre på att anmäla till kurser i portalen. 

- Vi har rätt till att veta vilka betyg som vi fick i quizet från sociologikursen och 

kurslärarna återkommer med denna information. 

 

• Min utskottsgrupp 

- Viktoria Stenberg och Anna Gustavsson har adderats till utskottsgruppen. 

 

 
§ 9                           Sportutskottet 

 
• Ska skriva ut att ett lag har anmälts till Brännbollsyran.   

- Alla som vill vara med får vara med. Anmälning till personalvetarlaget kommer vid 

senare tillfälle.  

 
 
§ 10                        PR-utskottet 

• Nyhetsbrev:  

- Förslag från styrelsemedlemmar om vad som ska vara med i brevet.  

 

• Uppdatering. 

- Skickat in en beställning på pikéer & tröjor.  

- Uppdaterad roll-up ska beställas.  

 
• Pilot-avsnitt. 

- Sebastian ska vara med i pilotavsnittet av ”Plum cribs”.  

- Vidare diskussion om att PLUM ska ha en egen Youtube-kanal!  

 
§ 11                        Sociala utskottet 

- En påminnelse kommer att skickats ut för att anmäla sig till, och betala för ”P-festen”  

- Emma har ett möte imorgon med utskottsgruppen och kommer att återkomma med vidare 

information till styrelsemedlemmarna om ”P-festen”.  

 
§ 13                        BetSek 

• Visma eEkonomi 

- Nya bokföringsprogram har kollats upp. Diskussion kring vilken typ av inloggning 

man ska ha.  

  
• Fotbollsturnering 



- BetSek fotbollsturnering 13 maj (förslag till datum) med ”bubbleballs” och eventuell 

sittning efter.  

 
• Jämställdhet 

- Betsek vill att alla styrelser ska jobba med jämställdhet. Fram till nästa år så ska vi ha 

en konkret plan kring det.  

 
• UWC 

- Resterande kvitton från UWC ska ges till Kajsa.  
 

 
§ 14                        Inkommande ärenden                      

- Fråga om att få med en föreläsning om härskartekniker. Josefine har mailat föreläsaren 

om intresse och väntar på svar.    
 
 
§ 15                        Övriga frågor 

• Ny högtalare  

- Diskussion kring en ny högtalare för PLUM eftersom den gamla är trasig.  

 

• ”Kick off” för den nya styrelsen ska bokas.  
  

§ 16                        Nästa möte     
 

- Nästa möte: 2017-04-11 kl12.00 

§ 17                        Sammanfattning 

         
               

§ 18                        Mötet avslutas 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Per Hammas 

 


