
 
 

Datum:  2018-04-18 

Mötesform:  Styrelsemöte 

Plats:   Nbvh Styrelserum       

Sekreterare: Angelica Wickström 

Närvarande: Olivia Schönfeldt, Andreas Berglund, Angelica Wickström, Emma Wiberg, 

Isabella Lockner, Elin Ekberg, Dennis Lundqvist 

Frånvarande: Hanna Chruzander 

 

Dagordning 
  

1 §                  Mötet öppnas 

  Mötet öppnas onsdagen den 18 april klockan 12.50 

 

2 §                 Val av justerare 

         Styrelsen väljer Isabella Lockner till justerare.  

 

3 §                 Godkännande av dagordningen 

  Styrelsen godkänner dagordningen.  

 

§ 4                  Uppföljning 

 Uppföljning maildomänbyte/bankbyte 

o Processen för att byta bank är igång. Bytet sker i samarbete med Stefan 

(revisor på Umeå Studentkår)  

o Även byte av maildomän är igång. 

 Motion till Betsek 

o Motion ska skrivas ang. möjligheten för PLUM att väljas in i Betsek 

utanför årsmöten. 

o Motionen ska in senast 10 dagar innan Betseks årsmöte som håller rum 

den 7:e maj 2018. 

 

 

 

§ 5                  Ordförandens punkt 

 Ekonomiansvarig-posten 

o Ekonomiansvarig Sandra har valt att avgå från sin post i styrelsen. En ny 

ekonomiansvarig ska väljas in vid ett extrainsatt årsmöte. 



 Extrainsatt årsmöte 

o Val av ny ekonomiansvarig 

o Stadgerevidering: kontrasignering 

 En stadgeändring ska röstas igenom där det blir krav på 

kontrasignering vid banköverföringar från styrelsens konton.  

o Mötet håller rum tisdagen den 8:e maj, kl. 18.00. Kallelse går ut till 

medlemmarna via Info från PLUM.  

 Bidragsfördelning 

o Styrelsen har fått bidrag från Betsek och P-riks. Bidragens fördelning 

mellan utskotten röstas genom acklimation. 

 Utbildningsdagar  

o Två från styrelsen ska åka på Utbildningsdagarna som hålls den 12-13 maj 

i Stockholm.  

 

§ 6                  Vice ordförandens punkt                 

 Ledarskapsutbildningen P-riks 

○  Ordförande Olivia och vice ordförande Andreas har varit på P-riks 

ordförandeträff i Stockholm. De har deltagit på aktiviteter, nätverkade och 

utbyte med andra personalvetarföreningar från olika delar av Sverige. 

Exempel på förslag från ordförandeträffen: 

 Alumnnätverk 

 Ge möjligheter för alumner att arrangera sig i ett typ av 

mentorskap efter avslutade studier. 

 Inspirerat av ”Plugg med PUB” 

 Att arrangera workshops för nya elever där man pratar 

studieteknik, ger allmän information och tips om studielivet 

under utbildningens gång. Någonting att implementera under 

introduktionen för de nya ettorna, ”Plugg med PLUM”. Förslag 

för utbildningsutskottet.  

 Certifieringar 

 Se över möjligheten till att miljö- och HBTQ-certifiering för 

PLUM.  

 Engagemangspris för medlemmar. 

 Alla medlemmar som är med på aktiviteter är med i ett lotteri 

för ”Årets engagemang”. 

● Nästa Uniaden-möte 

○  26:e april 

 

§ 7                  Ekonomiansvariges punkt 

 Frånvarande 

 

 Ordförande Oliva meddelar:  

 Bokföring och deklaration är gjord. 

o Styrelsen ska söka om deklaratonsfrihet. 

 Går igenom budgetläge 

 

§ 8                  Sekreterarens punkt 

 Signaturer från medlemmar 



o Mail ska sändas ut till medlemmarna för ”självsignering” som aktiv 

medlem.  

o Treorna som skrivit upp sig på lista är uppdaterad i systemet.  

 Arbete med att rensa inaktiva medlemmar/alumner från PLUM:s 

medlemsregister 

 Medlemmar som arrangerar sig i aktiviteter utan att vara aktiv medlem i registret 

– hur gör vi? 

o Aktiviteter som PLUM håller är för PLUM:s medlemmar. 

o Sekreterare stämmer över om anmälda till event är aktiva medlemmar i 

PLUM. Om det inte är fallet uppmanas de bli medlemmar för att ta del av 

event.  

 

 

                        

---Utskottens egna punkter--- 
§ 9        Utbildning- & näringslivsansvarig 

 Frånvarande 

 

 Årets lärare 

 Föreläsning i Retorik 

 Retorikföreläsning med HHUS 

 

  

§ 10         Sport- & hälsoansvarig 

 Brännbollsyran 

o Ett PLUM-lag (max 12 deltagare) är anmält till Brännbollsyran 

o Laget har önskat att spela eftermiddagen den 1/6 och framåt 

o Information om träningar m.m. läggs upp på Info från PLUM inom kort. 

 UWC 

o Planeringen för 2019-års turnering börjar under våren.  

 

§ 11               PR- & marknadsföringsansvarig 

 Styrelsekläder 

o Ska på tryck.  

 Åre-film 

o Ska läggas upp på PLUM:s facebooksida och Youtube-kanal.  

 Inköp av polariodfilm 

o Förhoppning är att kunna ha polariod på P-festen 

 Fotografering av Valberedningen 

o Valberedningen ska fotas för att vara med på hemsidan. 

o Isabella kallar till gruppfoto.  

 Tips om praktikplatser 

o Informationen finns nu på PLUM:s hemsida. Arbetet är pågående.  

 Toughest 

o Medlemmar i Betsek får 15% rabatt om de önskar delta i loppet. PLUM 

kommer att marknadsföra detta i Info från PLUM.  

 ”Uppföljning med PLUM” 



o Ta kontakt med bl.a. tidigare styrelsen för PLUM och ha en mini-serie på 

sociala medier – ”vad händer efter examen?” 

  

§ 12               Eventansvarig 

 Oscarsgalan 

o Avslutningen på nollningen hålls den 22:e september 2018.  

o Önskemål finns att marknadsföra PLUM under denna sittningen.  

 Önskemål om att få lägga till info i PR:s nyhetsbrev 

 Uppmärksamma hög närvaro (deltagande på events) 

o Medlemmarna får pris för deltagande under terminens gång.  

o Introduktion av detta sker under P-festen.  

 Uppmärksamma högt engagemang (utskott) på P-festen 

 Påminna medlemmar om medvetenhet om utklädnad vid fester i Facebook-

evenemang 

  

  

§ 13               Beteendevetarsektionen 

 Kårvalet 

o Gå in och rösta på Umeå Studentkårs Facebook! 

 Det börjar med mig – #metoo 

o En tema-eftermiddag den 23:e april med föreläsningar i Aula Nordica. 

 Betsek årsmöte 7 maj 

o Nomineringar och motioner ska in ca 10 dagar i förväg 

o Emma och Andreas nomineras från PLUM 

 Fotbollar 

o PLUM har två stycken fotbollar som medlemmarna kan låna om så 

önskas. En lista sätts upp i styrelserummet för bokning av fotbollarna.  

 Nya regler för styrelserummet 

 Nästa Betsek-möte 

o 3:e maj kl. 12.00 

 

 

 

§ 14               Inkommande ärenden                      

  Inga inkommande ärenden 

 

§ 15               Övriga frågor 

           Inga övriga frågor  

 

§ 16               Nästa möte 

 Nästa möte är efter det extrainsatta årsmötet, i mitten av maj.   

 

§ 18               Sammanfattning 

 Mötet sammanfattas i sin helhet. Godkänns av styrelsen genom acklamation.  

                        

§ 19               Mötet avslutas 

  Mötet avslutas onsdagen den 18:e april, kl. 14.58 



 

Sekreterare                                                                                   Justerare 
Angelica Wickström         Isabella Lockner 

  

 


