
Datum: 2017-09-03
Mötesform: Styrelsemöte
Plats: Tvistevägen 11C        
Sekreterare: Olivia Andersson
Närvaro: Emma Risberg, Josefine Iwars, Olivia Andersson, Kajsa Ottosson, Emil 
Stighäll, Lotta Trolle, Per Hammas, Malou Westermark 
Dagordning

§ 1                      Mötet öppnas

§ 2                      Val av justerare
                            
§ 3                      Godkännande av dagordningen

§ 4                      Uppföljning
 Förlängt avtal med Vision
 Posten åter till styrelserummet

o Posten har hamnat hos Jenny Dufweke under sommarlovet. 
 Sofia Wiskirschen till valberedningen

o Sandra Bäcklund kunde inte vara med pga. utbytesstudier. 
 Sålt och rapporterat in kårlegsförsäljning

o Vi har sålt nästan 50st.  

§ 5                      Ordförandens punkt
 P-riks utvecklingsdagar 14-15 okt Sthlm

o Marknadsföring och kommunikation. Emil Stighäll och Sebastian Glaas 
ska åka. 
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o Malou ska beställa mat. Vi gör ett dokument där folk får skriva in sina 

allergier preferenser, sista anmälningsdagen kommer att vara på fredag. 
o Vi säljer tygpåsar på PLUMdagen. 
o Powerpoint- Per och Lotta skriver ihop en powerpoint. Vi ska presentera 

oss och vad PLUM är. Bilder från UWC, sittningar och andra evenemang 
kommer att visas. Styrelsen kommer att ses innan PLUMdagen för att 
planera PLUMdagen.

o Utskottsgrupper ska också vara med på PLUM dagen om dem kan. Vi vill 
att dem ska höras och synas för deras insatser. 

§ 6                      Vice ordförandens punkt                
 Uniaden

o Per var på mötet eftersom Lotta var utomlands. 
o Dem gick igenom en ny verksamhetsplan och en vision för hur Uniaden 

skulle bli. 

§ 7                      Kassörens punkt
 Uniaden 

o Kajsa har betalat ut deras nya lån.
 Beasy+ (emil)



o Diskussion kring att eventuellt avsluta den gamla PLUM webbsidan, vi 
använder oss inte av den längre och i så fall kommer Emil att försöka 
ladda ner allt från den webbsidan till den vi nu använder. 

 Gammal bokföring 
o Malou ska se till att BetSek vet om att vi använder oss av det nya 

programmet. 
 Verksamhetsbidrag

o HLR planeras.   
 Gå igenom budgeten samt göra ändringar 

o Omplacering av pengar i budgeten.
 Övriga punkter 

o Kajsa lägger upp verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen i 
styrelsegruppen så att vi alla kan ta del av det.  

                            
Utskottens egna punkter

§ 8                      Utbildningsutskottet
 HLR

o Det blir 15 personer/ klass och det är först till kvarn som gäller för att få 
platser. Klasserna är tre timmar vid två olika tillfällen. Vi återkommer med 
datum men vi funderar på att ha HLR vid ungefär början av december. 

 HR - dagen 
o Josefine har börjat planera med utskottsgruppen. Vi ska ha tre föreläsare 

och det kommer att bjudas på lunch. Vi återkommer med datum men det 
blir runt oktober eller november. 

§ 9                      Sportutskottet
 Inga punkter. 

§ 10                   PR-utskottet
 PLUM - dagen, marknadsföring.

o Förslag till att göra en film för att marknadsföra våra produkter 

§ 11                   Sociala utskottet
 Reuinionsittningen är bokat till november. 
 Julsittingen ska bokas och planeras. 
 Emma och Sebastian ska planera en beachvolley turnering i januari eller 

februari.
 Emma ska jobba för att det eventuellt ska bli sittning i samband med UWC.
 Förslag till att få in små aktiviteter (t.ex. Åka pulka, dra till badhuset i 

Örnsköldsvik). 

§ 13                   BetSek
 Inga punkter. 

§ 14                            Inkommande ärenden   
 Mer sportaktiviteter ska planeras.                  

§ 15                   Övriga frågor



 Utskottsgrupper ska synas mer. 
                            
§ 16                   Nästa möte    

 27/09/2017

§ 17                   Sammanfattning
        
                            
§ 18                   Mötet avslutas

Sekreterare                                                                             Justerare
Olivia Andersson Lotta Trolle 


