
Datum: 2017-04-27 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 

Dagordning 
Närvaro samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.  
 

§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

                             Malou Vestermark  
 
§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• Utbildning med P-riks 9/5 kl 13-16. 
o Det bjuds på lunch. S303. Per kommer inte kunna vara där.  

• Utbildning med Academic Work 5/5 kl 14-16 för Plums styrelsemedlemmar. 
o Efter ANTS föreläsningen.  

 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• Ska börja bjuda in samarbetspartners till PLUM-dagen som är i höst.  
o PLUM- dagen är den 13 september i Rotundan.  

• Förlänga avtalet med Vision. 
o I maj.  

 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden. 
o Per var på mötet. Det var tre intervjuer. Två intervjuer för projektledare 

och en för vice projektledare.   
 
§ 7                       Kassörens punkt 

• Verksamhetsbidrag från P-riks. 
o Går igenom vad pengarna ska användas till och hur vi ska fördela 

pengarna mellan posterna som har sökt bidragen.  
o Vi ska försöka lägga mest fokus på saker som medlemmar kan vara med 

på. t.ex. hjärt- och lungräddning. 30 pers kan gå på det och det är först till 
kvarn som gäller.  

• Mejl från BetSeks kassör. 
o BetSek håller på att räkna ut terminsbidragen.  

                              
   Utskottens egna punkter 

 
§ 8                       Utbildningsutskottet 
 

• Riks-P (9)10-11 maj. 
o Ändrat schema. Styrelsemedlemmar kommer att förväntas att vara 

närvarande under dagarna. De styrelsemedlemmar som kan kommer 
närvara på sittningen på onsdagskvällen. Styrelsemedlemmar ska vara 
med på föreläsningar och ska ha på sig sina pikéer.  

• ANTS-föreläsning den 5 maj. 



o Sista anmälningsdagen för lunch är tisdagen den 28/4.  
o Se till att alla blir informerade  
o Även beteendevetarna är inbjudna till föreläsningen. 

 

• Årets lärare 
o Josefine återkommer med mer information till alla medlemmar för att 

nominera årets lärare.  
 
§ 9                       Sportutskottet 
 

• Brännbollsyran.  
o Sebastian har ett möte med sportutskottet nästa vecka.  
o Information ska förmedlas till medlemmar nästa vecka och bestämma 

vilka som ska vara med i laget.  
 

§ 10                    PR-utskottet 
 

• Försäljning av hoodies – fotosession 
o Skicka ut försäljning för hoodies som kommer att kosta 250kr. Förslag till 

en rolig fotosession med hoodies för att marknadsföra.  
• PLUM-lappar runt Campus. 

o För att marknadsföra PLUMs social medier.  
• Akademikerförbundet SSR - faktura (marknadsföring) 

o Fråga om att marknadsföra inlägg på Facebook med ett sponsrat reklam 
inlägg.  

• Sociologerna har visat intresse att spela brännboll med oss som träning inför 
brännbollsyran. Sebastian kommer att ta ansvar.  

 

§ 11                    Sociala utskottet 
• Inga punkter 

 
§ 13                    BetSek 

 

• Ansökning kårsektionssstyrelse 
o Årsmöte 9e Maj kl 16.15. Alla PLUMmedlemmar får gå på mötet.  
o Malou kommer att göra ett inlägg på ”info från Plum” sidan med mer 

information.  
• Rösta på Kårvalet. 

o Kåren vill att vi ska gå in och rösta på kårkandidater.  
• BetSek 30år. 

o Firar i höst. Malou återkommer med mer information.   
• Jämställdhetsplan. 

o PLUM ska göra en jämställdhetsplan.  
• Föreläsning om nätverkande. 3e Maj 15.00. (inställt) 

 

§ 14                          Inkommande ärenden                      
 
§ 15                    Övriga frågor 

 

• Nyhetsbrevet 
o Emil ska skicka ut nyhetsbrevet.  



• Unionen vill ansöka om studentinformatörer och behöver hjälp i marknadsföring.  
• Högtalare 

o Emil kollar upp hur mycket det kostar för en ny högtalare till PLUM. 
 

§ 16                    Nästa möte     

• 15/5. Kl 15.15. 
 

§ 17                    Sammanfattning 

         
                              

§ 18                    Mötet avslutas 

 

Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson       Malou Vestermark 

 

 


