
Datum: 2017-11-27 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 

Närvaro: Per Hammas, Olivia Andersson, Josefine Iwars, Malou Vestermark, Kajsa 
Ottosson, Sebastian Glaas och Emil Stighäll.  
 

Dagordning 

 

§ 1                       Mötet öppnas 

• 2017-11-27 kl: 13:07 
 

§ 2                       Val av justerare 

• Per Hammas 
 

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 

§ 4                       Uppföljning 

• Academic work är nöjda med sin utbildning “Rekryteringsprocessen” 
 

§ 5                       Ordförandens punkt 
• Academic Work håller i utbildning för valberedningen:  den 15e jan 
• Datum för fika med PLUM: Per ska återkomma med datum.  
• “Umeå studentkårs skojigaste grupp”: styrelsen har blivit inbjudna till en 

kårsammanlänkande facebook grupp.  
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Samo: Har skickat ett dokument om vad man ska göra för att må bra.  
• Frida Annuswer: Personalvetarnas studentombud vill vara med på PLUM dagen 

nästa år för att nå ut till studenterna.  
• Aurora ligger i samhällsvetarhuset: Är till för att studenter ska få i sig de 

vitaminer solen ej kan bidra med under vintermånaderna.  
• Akademiskahus.se: här kan man göra felanmälningar på lokal osv.  

§ 7                       Kassörens punkt 
• Verksamhetsbidrag: Alla kvitton måste in innan årsskiftet till Joacim Westin.  
• Sista budget-genomgången för i år: Kajsa lägger ut utskottenas budgetar i 

facebook gruppen.  
                             Utskottens egna punkter 

 

§ 8                       Utbildningsutskottet 
• Programrådet: Diskussion kring placeringen av PLUM dagen på sport dagen, 

ska eventuellt ändras.  
• HLR: Josefine har haft kontakt med HLR utbildning angående planeringen av 

utbildningen. Vi återkommer med datum och antal platser.  
• Föreläsning i januari: Josefine försöker planera en föreläsning om 

stresshantering.  
§ 9                       Sportutskottet 

• Åre: Kajsa har fått första fakturan och betalat anmälningsavgiften. Verkar som 
om vi får max 60 platser. Vi skriver ut ett “save the date” inlägg. Sebbe har 
kontakt med två olika bussföretag.   

• UWC: Datum är nu spikat. Fortsatt diskussion kring planeringen av sittningen 
efter.  



• Gruppträning: Sebastian planerar ‘good vibes’-pass för medlemmar. 
Återkommer med datum. 

• Spökbollsturnering: Förslag till att ha turnering innan jullovet.   
 

§ 10                    PR-utskottet 
• Inga punkter 

 

§ 11                    Sociala utskottet 
 

• Julsittningen: Alla förberedelser är klar och vi inväntar 8e december med 
spänning!  

§ 13                    BetSek 

 

• Svetturnering: Vi har blivit inbjudna av Kogvetum till en sportturnering och 
sittning.  

• Bubbleballs turnering: Bokat den 27e januari  
• Sälja gammalt: Umeå Studentkår vill att alla föreningar ska samla ihop alla 

saker i förrådet som man inte vill ha kvar och sälja det till musikhjälpen.  
• Loppis: Förslag till loppis för musikhjälpen.  

§ 14                                                     Inkommande ärenden                      
§ 15                    Övriga frågor 

• Gå ut med datum (15/12) för fackeltåget med Umeå Studentkår - kanske dela 
deras FB-event rakt av? 

• Kick-out: 10e dec  
• Pins: förslag till att göra PLUM pins.  

                              

§ 16                    Nästa möte     
• 18/12 Kl 10.00-12.00  

 

§ 17                    Sammanfattning 

         
                              

§ 18                    Mötet avslutas 

• kl 14:52 

Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Per Hammas 

 

 


