
Datum: 2018-01-18 

Mötesform: Styrelsemöte 

Plats: Nbvh Styrelserum          

Sekreterare: Olivia Andersson 

Närvaro: Samtliga är närvarande  
  
Dagordning 

 
§ 1                       Mötet öppnas 

 2018-01-18. kl 10:10 
  

§ 2                       Val av justerare 
 

 Per Hammas 

                               

§ 3                       Godkännande av dagordningen 

 Godkänd via acklamation 

§ 4                       Uppföljning 

 

 En grupp har skapats för att planera examensceremonin. Lokal har bokats 9-12, 
torsdagen 31a maj.  

 28 februari har vi monter i Lindellhallen för gymnasieelever. Nästa styrelse 
kommer att ha ansvar för detta och ska ta kontakt med Jenny Dufweke. 

  
§ 5                       Ordförandens punkt 

 Preliminärt datum för styrelseutbildning 6 februari. Valberedningen ska ge 
information om detta till alla som söker.  

 Överlämningskväll sker på torsdag den 8e februari med middag o läsk.  
 PLUM-pussel ska lånas ut till Jenny Dufweke.  
 Nuvarande styrelse ska sälja kårleg innan vi lämnar över till nästa styrelse. 
 Lotta har ansvar för att beställa smörgåstårta för årsmötet. Ett event kommer att 

läggas ut på ’Info från PLUM’ på facebook där folk kan anmäla sig.  
 Alla styrelseposter ska skriva verksamhetsberättelse för sin post senast den 22a 

januari.  
 
§ 6                       Vice ordförandens punkt                 

 Uniaden behöver lite extra hjälp från oss 29 jan 17.30 -19.00 och kl 9-15 på 
själva Uniadendagen 30/1 

o Vi ska ha ett ”PLUM bord” med PLUM pussel.  
  
§ 7                       Kassörens punkt 

 Genomgång av budgetfrågor.  
 Kajsa förbereder resultatrapport, budget med mera inför årsmötet. 
 Extern revisor år 2018 är ordnat och behöver röstas igenom på årsmötet.  
 Diskussion kring ansökningar till kassörens post.  

  
                              Utskottens egna punkter 

 

§ 8                       Utbildningsutskottet 

 Lunchföreläsning med tema stress vecka 9. Vi återkommer med ett specifikt 
datum.  



 Programråd 25 januari, styrelsen diskuterar förslag till vad som kan diskuteras på 
mötet.  

 

§ 9                       Sportutskottet 

  Inga punkter  
 

§ 10                    PR-utskottet 

 Samarbete med Toughest. Vi ska dela inlägg från betsek.   
 Kårmedlemmar får 200kr rabatt till brännbollsyran. Vi kommer att gå ut med 

information om detta. 
 “Header” ska göras till Årsmötet.  
 Emil ska göra en grafisk profil för PLUM, vilket kan användas som riktlinjer för 

framtida PR-utskott.   
 

  
§ 11                    Sociala utskottet 

 Volleyballturnering med beachfest ska planeras tillsammans med nya ordförande 
för sociala- och sportutskottet.  

  
  
§ 12                    BetSek 

 

 Förslag på nya rutiner diskuteras från betsek angående verksamhetsrapporten.  
 Ett möte planeras för information om ändring av stadgar genom betsek. Per 

Hammas och Malou Vestermark kommer att vara närvarande.  
 Kostnad för PLUM att vara med i bubbleballsturneringen diskuteras.  

  
§ 13                            Inkommande ärenden                      
  
§ 14                    Övriga frågor 

 Ta en avslutande bild tillsammans. 
                               

§ 15                    Nästa möte     
 Årsmötet 5/2 - sedan bestämmer den nya styrelsen.  

 

§ 16                    Sammanfattning    
                               

§ 17                    Mötet avslutas 

 2018-01-18. kl 11:27 

 
Sekreterare                                                                               Justerare 

Olivia Andersson        Per Hammas 

 

 


