
Datum: 2017-05-15 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 
Närvaro: Samtliga förutom PR- utskottet är närvarande.  
 
Dagordning 

§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

                             Josefine Iwars  
 

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• Mailat Vision om att förlänga avtalet, väntar på svar 
 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• Rotundan bokad inför PLUM-dagen 13/9-2017 
o Bokad mellan kl10.00 -14.00  
o Styrelsen vill ha liknande upplägg som förra året.  

• Generalerna ska medverka på en mottagningsutbildning den 16/5 
• Tillfällig ändring av postadress 

o PLUM’s post kommer att skickas hem till en av styrelsemedlemmarna 
istället för styrelserummet, då det är låst under sommaren 

• Vakant post i valberedningen 
 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden 
o Lotta har ett möte där projektledaren kommer introduceras. Ansökningar 

till vice projektledare kommer presenteras. Ansökningar för 
projektgruppen ska gås igenom.  

 
§ 7                       Kassörens punkt 

• Antal studenter - bidrag  
o Antal studenter i Personalvetarprogrammet har skickats till BetSek 

• Gå igenom budgeten samt rösta igenom förändringar 
o Kajsa har uppdaterat budgeten och informerar resten av 

styrelsemedlemmarna om läget. 
o Utskotten blir informerade om deras enskilda budgetar. 
o Styrelsen röstar ja via acklamation för små ändringar i budgeten.   

 

                             Utskottens egna punkter 

 
§ 8                       Utbildningsutskottet 

• Riks-P  
o Vi har fått bra feedback för styrelsens insats under Riks-P. 

• P-Riks: Vad tycker styrelsen om utbildningen/vad vill vi förändra? 
o Emma och Josefine ska åka på nästa P-Riks träff (20-21/5) och behöver 

ha svar på dessa frågor för att förmedla vidare till P-Riks. Styrelsen 
diskuterar svar.  



• Årets lärare 
o Josefine och hennes utskottsgrupp har sammanställt listor med vilka 

lärare som har varit med under våra kurser och sedan får man rösta fram 
årets lärare.  

o Josefine kommer att skicka information till alla klassgrupper på facebook. 
• HR-dagen - slutet av oktober/början av november 

o Planering har påbörjats. Samtal pågår med eventuella förläsare.   
• Programråd 

o Styrelsen diskuterar punkter som skulle kunna tas upp under 
programrådsmötet den 18/5. 

 
§ 9                       Sportutskottet 
  

• Umeå World Cup 
o Sebastian var på officiell överlämning där före detta anordnare förklarade 

hur mycket och vad som ska planeras. Mycket måste planeras kring IKSU 
och deras schema.  

o Det kommer att vara möten varje vecka framöver för att se till att alla kan 
delta tillräckligt. 

 

§ 10                    PR-utskottet 
• Frånvarande 

 
§ 11                    Sociala utskottet 
 

• Nästa sittning håller på att planeras, samt andra sittningar.  
• Fotbollssittning UWC 

o PLUM kommer att vara med att anordna fotbollsittningen med några av 
de andra programmen som är involverade.  

 
§ 13                    BetSek 

 

• Ny ordförande i BetSek 
o Information kommer inom kort på BetSek’s hemsida.  

• Söker kassör i Betsek 
• Ny valberedning i BetSek  
• Förslag till att ha BetSek med på PLUM-dagen eller att Malou förklarar mer om 

vad BetSek är och gör.  
 

§ 14                                                     Inkommande ärenden                      
 
§ 15                    Övriga frågor 

• Medlemsunderskrifter  
o Olivia ger information till styrelsemedlemmarna om hur det går med 

insamlingen av medlemsunderskrifter.  

• Försäljning av kårleg 
o Generalerna kommer att skicka ut information till nollorna om att 

PLUM säljer kårleg. 
 
§ 16                    Nästa möte     



• Siktar på att ha ett möte innan allting drar igång igen efter sommaren. 
Återkommer med datum för nästa möte.  
 

§ 17                    Sammanfattning 

         
                              

§ 18                    Mötet avslutas 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Josefine Iwars  
 

 


