
Datum: 2017-04-11 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 

Närvaro: Samtliga är närvarande 
Dagordning 

 
§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

   Lotta Trolle                               
 

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• Extrainsatta årsmötet. 
o Per har kollat hur stadgarna ser ut med f.d. ordförande. Verksamhetsåret 

sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen sitter från årsmöte till årsmöte.  
o Fråga om man ändå ska ha ett extrainsatt årsmöte för att klubba igenom 

nya verksamhetsberättelsen.  
o Diskussion om att den nya styrelsen får vara med på styrelsens sista 

möte nästa år, med syfte till att underlätta överlämningsperioden.  
o Diskussion kring hur sociala utskottet kan ha tillgång till kår-barer för 

sittningar och hur man kan få PLUM medlemmar som inte har kårleg att 
få följa med. Per kommer att ta kontakt med förra styrelsen om det.  

 
• Alla dokument inskickat till P-riks. 

o Per har skickat in alla underskrivna dokument osv till P-riks.   
 
• Verksamhetsbidrag för VT17 inskickat. 

o Per har läst igenom alla inskickningar och är väldigt nöjd med dem. 
 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• P-riks vill träffa oss under Riks-P i Umeå  
o P-riks vill träffa styrelsen under riks-p Umeå. Vill hålla en 

styrelseutbildning antingen på för- eller eftermiddagen fredag den 12e 
maj. Vill också göra något roligt med oss.  

o Per ska kolla med Joakim om andra dagar som vi kan träffas.  
 
• Academic Works utbildning 4/5 måste flyttas. Förslag på datum är 2/5, 3/5 eller 

5/5. 
o Nya förslag på Academic Works utbildning. Är ok om en eller två av 

styrelsemedlemmarna inte kan medverka på dagen men alla ska helst 
vara där. Alternativ till fredag den 5e efter kl14, Per återkommer med 
alternativ.  

 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden 
o Två nya personer har sökt till Projektledare. Båda har sagt att dem kan 

jobba 100 %. En intervju imorgon och en på torsdag morgon. Lotta 
återkommer med information om någon har tackat ja.  



• Utvecklingsdagarna 20-21 maj.  
o Akademikerförbundet SSR bjuder in oss till utbildning. Lotta kommer att 

ge mer information till styrelsen i styrelsegruppen.  
 
§ 7                       Kassörens punkt 

• Inga punkter.  
                              
  Utskottens egna punkter 

 

§ 8                       Utbildningsutskottet 
• ANTS den 5/5 

o Två tjejer och en VD som flyger hit. Ska bjuda på lunch och föreläsa om 
headhunting. Kl 12 - 13.30. Information om det kommer att postas i 
Facebook gruppen ’Info från Plum´ innan påsk.  

 
• Påminnelse om Riks-P (sista anmälningsdag för middagen är 28/4) 

 
• Quiz för årskurs ett 

o Josefine var på möte med Daniel igår. Regler för att ge ut quiz svaren 
tittades igenom. Daniel ska prata med dem berörda lärarna om en 
eventuell tentagenomgång.  

 
§ 9                       Sportutskottet 

• Ska publicera i ’Info från Plum’ om att det finns ett lag och att folk ska anmäla 

sig.  
 
§ 10                    PR-utskottet 

• Beteendevetarna vill ha en Julsittning med oss. 
o Emil ska föra över ansvar till Emma.  

 
• Roll-upen på ingång. 

o Emil har pratat med en kille som kan hjälpa med en helt ny design.   
 
• Youtube-kanal fixat. 

o Finns problem med rättigheter så man kan endast se filmerna på datorn.  
 
• Filmklipp från Åre ska publiceras inom kort.  

 

§ 11                    Sociala utskottet 
• P-festen 

o Feedback om sittningen till Emma. Lyckat!  
 
• Vårens planer 

o Beachturnering i framtiden. Förslag till Maj, men återkommer med datum.  
 
§ 13                    BetSek 

• Examensbidrag 
o kr/ program till diplom och blommor osv. har bestämts. Malou tar kontakt 

med Ida som har ansvar för examensdagen 
 
• Ansökan till BetSek styrelse.  



o BetSek kärnstyrelse ska bytas ut. 
 
• Fotbollsturnering planeras. Återkommer med datum   
 
• Cykelfest ska planeras.  
 
• BetSek ska ha ett årsmöte snart. Återkommer med datum.  

 

 
§ 14                            Inkommande ärenden                      
 
§ 15                    Övriga frågor 

• Budget för nollning har bestämts.  
• Styrelsen och generalerna ringer alla nollor.  
• Genomgång av sökningar till verksamhetsbidrag.   
• Kickoff  

o 27e April. Laserdome och middag.  
• Medlemsunderskrifter 

o Treornas medlemsunderskrifter har samlats in.  
 

                              

§ 16                    Nästa möte     

• 27e april. 10-12.  
 

§ 17                    Sammanfattning 

         
                              

§ 18                    Mötet avslutas 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Lotta Trolle 

 


