
Datum: 2017-10-17 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 

Närvaro: Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande  
Dagordning 
 
 

§ 1                       Mötet öppnas 

 
§ 2                       Val av justerare 

                             Josefine Iwars  
 

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 
§ 4                       Uppföljning 

• Emil och Olivia var med på P-riks i Stockholm och berättar om 
utvecklingsdagarna för resten av styrelsen.  

 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• Vi ska ansöka om verksamhetsbidrag hos P-riks. Per skickar en mall till alla 
styrelsemedlemmar.  

• Kajsa Ottosson och Lotta Trolle åker på kommande P-riks årsmöte efter lottning.  
• Erbjudande av resa till Wasa med kåren för två styrelsemedlemmar diskuteras. 

Malou är klar att åka.   
 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden - värdansökan öppnat inför mässan och ordet ska spridas. Krisplan 
planeras fortfarande. 

• Lotta Trolle har möte med SAMO denna vecka och är öppen för punkter att ta 
upp där.  

 
§ 7                       Kassörens punkt 

• Budget - Kajsa går igenom alla utskottsgruppernas budget.   
 

                             Utskottens egna punkter 

 

§ 8                       Utbildningsutskottet 
• HR-Dagen - Josefine kan möjligtvist behöva hjälp inför/på dagen eftersom en 

person i utskottsgrupperna inte kan medverka.  
• Programråd – Josefine sammanfattar programrådet för styrelsen. Ettornas första 

tenta blev fel på grund av administrationen, det har nu blivit utrett. Alumner har 
fyllt i en enkätundersökning där de uttrycker att de har saknat engelsk 
undervisning i programmet. Det diskuterades att införas mer engelska, tvåorna 
fick bland annat läsa årsrapporter på engelska i FEK.  
 

§ 9                       Sportutskottet 

• Åre - Sebastian har fått en kontaktperson för Åre och diskuterar om upplägget. 
Datum ska fastslås inom kort. Sebastian har kontakt med Jenny Dufweke för att 
se till att inget i utbildningen krockar med resan för samtliga årskurser. Priser ska 



också bestämmas så snart som möjligt. Sebastian har också haft kontakt med 
busschaufförer. 

• UWC - planeringen pågår. Det är diskussion kring regler och hur många av 
respektive kön som ska vara med. Årets planeringsgrupp ska ställa upp ett 
dokument med information till nästa års planeringsgrupp med förslag till 
ändringar och upplägg. 

 
§ 10                    PR-utskottet 

• Nya PLUM-högtalaren har anlänt. 
• Marknadsföring av poster - varje styrelsemedlem ska bestämma hur de vill lägga 

upp varsin ”marknadsföringsfilm” för respektive post. Vi vill börja informera om 
ansökning till nästa styrelse inom kort.  

 
§ 11                    Sociala utskottet 

• Inga punkter.  
 
§ 13                    BetSek 

• Wasa - Styrelsen ska fråga utskottsgrupperna om de vill åka. Vi får skicka två 
personer. 

• Jubileumsfirande för BetSek med tårtkalas på torsdag den 19e oktober. 
• BetSek stormöte kl 17.00 - 19.00 den 24e oktober.  
• Styrelseutbildning - akademikerförbundet SSR vill hålla i styrelseutbildning för 

alla styrelser som ligger under BetSek. Detta ska eventuellt ske i november.  
 

§ 14                            Inkommande ärenden                      
 
§ 15                    Övriga frågor 

• Musikhjälpen  
• Reunionspex - information kring spexen inför reunionsittningen kommer inom 

kort.  
                              

§ 16                    Nästa möte     

• 7 nov kl 13.00  

§ 17                    Sammanfattning 

         
                              

§ 18                    Mötet avslutas 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Josefine Iwars  
 

 


