
Datum: 2017-12-18 
Mötesform: Styrelsemöte 
Plats: Nbvh Styrelserum          
Sekreterare: Lotta Trolle 
  
Dagordning 
§ 1                       Mötet öppnas 

• 2017-12-18 kl:13:09 
Närvarande: Lotta Trolle, Josefine Iwars, Emil Stighäll, Emma Risberg, Sebastian 
Glaas, Per Hammas 
Ej Närvarande: Kajsa Ottosson, Malou Vestermark, Olivia Andersson 

§ 2                       Val av justerare 
• Emma Risberg                               

§ 3                       Godkännande av dagordningen 
  
§ 4                       Uppföljning 

• Fika med PLUM blev lyckat 
Superlyckat! Många frågor om alla poster. Förhoppningsvis blir det många sökande.  

 
§ 5                       Ordförandens punkt 

• Elise Rongsvåg mötesordförande på årsmötet. Hon är Betseks ordförande.  
• Förlängt avtal med Sveriges HR-förening. 
• Ansökan till 2018 års styrelse har öppnat, peppa folk att söka! 
• Workshop gällande etik i HR-arbete samt styrelseutbildning för nya styrelsen med 

Akademikerförbundet SSR. 
Han som ska hålla i denna, Begmohammed, är vår nya kontaktperson hos SSR. Per 
kommer lämna över detta till nästa ordförande. Vi kommer att boka in ett preliminärt 
datum som nästa styrelse får byta om de vill. Preliminärt datum blir nära inpå 
årsmötet så att nya styrelsen får den direkt.  

 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

• Uniaden 30/1 – Kontaktsamtal. Superbra för ettor som vill söka extrajobb, tvåor som 
vill ha praktikplats eller extrajobb och för våra kära treor som ska ut och jobba snart 
eller vill ha ett företag att skriva sin C-uppsats hos. 

  
§ 7                       Kassörens punkt 

• Ej närvarande 

  
                              Utskottens egna punkter 
 
§ 8                       Utbildningsutskottet 

• Programrådet 
Infoföreläsning inför praktik, innan Uniaden, så att vi som är inne på andra året kan 
ha möjlighet att leta potentiella praktikplatser där.  
Bra verksamhetsår. 
Riks-P är i Uppsala nästa år. PLUM kommer att skicka två personer. 26-27/april. 
Tyvärr är kursutvärderingarna fortfarande dåligt ifyllda, och kurserna kan inte 
förbättras om ingen svarar på dessa.  
Vi måste bli bättre på att registrera oss på kurser. Varför gör inte Universitetet det? 
För att det blir ett problem när folk hoppar av. Därför måste vi själva registrera oss.  
Josefine tar vidare till nästa programråd att vi helst ser att registreringen ska ske 
automatiskt innan varje kurs. 
Önskas en engelsk ordlista inför kursen på engelska. Mycket svåra ord, en 
begreppslista hade hjälpt. 



Ny lärare i sociologi, Åsa Gustavsson.  
Tvåorna måste ta tag i treornas examen så snart som möjligt. Sista veckan är mån-
ons schemalagt, torsdag och fredag är lediga. Hörsal ska bokas, gärna i Lindell. 
En planeringsgrupp måste startas. Detta är inte styrelsens jobb. Jenny D blir 
kontaktperson.  
Festlokal till examen ska bokas.  
Onsdag 28/2 öppet hus för gymnasieelever. Monter i Lindellhallen.  

• HLR 
Riktigt bra kurs! Positiv feedback. Certifikat som håller i fem år. 
 
 

• Föreläsning i januari - bjuda in Vision? 
Kommer handla om stresshantering. Mer info kommer.  

  
§ 9                       Sportutskottet 

• Åre – Buss ska bokas. Sebastian ska prata med en kontakt.   

• Respons på spökbollen: Riktigt kul!  

 
§ 10                    PR-utskottet 

• Ca 6000kr till musikhjälpen 
Bra jobbat plummare! Och vilket rekord Umeå hjälpte till att sätta, 74 miljoner kronor! 

• Videorna publiceras eftersom på styrelsen. Fyra stycken ute, fem på gång.  
• Flik på hemsidan, postbeskrivningar. ”Sök till styrelsen”. 

 

  
§ 11                    Sociala utskottet 
 

• Fundering om aktiviteter i januari/februari 
Förslag: Snörugby?   
Beachturnering med fest. Beachtema.   
 

  
§ 13                    BetSek 

• Ej närvarande 
• Varje förening kan söka bidrag till arrangemang i arbete mot psykisk ohälsa på 300kr 
• Bubbelball-turnering sista helgen i januari.  

  
§ 14                                                     Inkommande ärenden                      
  
§ 15                    Övriga frågor 

• HHUS anordnar toughest, vi i PLUM får 15 % rabatt på biljetterna. Kommer mer info. 

                               
§ 16                    Nästa möte     

• Torsdag 18 januari – Preliminärt 13-15. Per bokar styrelserummet.  
 

§ 17                    Sammanfattning 
          
                               
§ 18                    Mötet avslutas 
  

Sekreterare                                                                              Justerare 
Lotta Trolle                                                                                                          Emma Risberg 


