
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 8/4-21

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Zoom

Sekreterare: Ida Karlsson

Närvarande: Charlotte Jonsson, Jenny Fredriksson, Emma Gradin, Lukas Lindberg,
Stina Sahlsten, Alicia Bergström, Elin Ho�man, Ida Karlsson, Hedvig Lundgren

Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för
information, (D) för diskussion och (B) för beslut.

1 § Mötet öppnas

●  08.01

2 § Val av justerare

● Hedvig

4 § Ordförande:

● Ordförandeutbildning kåren- talordning (I)
- zoom, få igång mer interaktion.
- Använda raise hands reaktion.
- Charlotte kan ge ut ordet fritt till folk samt styra så att alla får komma till tals.

● PR och marknadsföringsposten, Utbildning och näringslivsansvarig,
- Jenny kommer avgå som PR och marknadsföringsansvarig
- Maja kommer avgå som utbildning och näringslivsansvarig
- Stina suppleant, vill vara kvar i utskottet, men vill inte ha huvudansvaret.

● valberedning, årsmöte (I)
- Nya valberedningen går ut med ny information om de vakanta posterna, samt

väljer ut nya kandidater.



- Nytt årsmöte behövs för inval av posterna (om ca 3-4 veckor)
● Samarbete med Vision under våren (I)

- Meddela Charlotte om man har frågat vision om spons, men dialogen behöver
inte gå via henne utan kan maila direkt till vision.

- De andra partners sponsrar mer med mat osv. Vision sponsrar mer med priser
mm.

- Charlotte kommer ha möte med Akavia nästa vecka
● Bidrag Sveriges HR förening (D)

- Måste ansöka om bidrag, ca 2000 kr.
- Använda det till Goodiebags påsar (till insparken)
- Lukas hjälper till med motivering till bidragsansökan.

● Ordförandeträff 14/4 samt Dialogträff 15/4 (I)
- Träff på zoom, Charlotte och Emma deltar.
- dialogträff : forum där alla ordförande och vice.ordf får komma med

erfarenheter, bolla tankar och ideer. Synpunkter till kåren vad de kan vara
med och förbättra. Är det någon som kommer på något, eller har tankar eller
funderingar - kontakta Emma eller Charlotte.

● Datum för lärarna; PLUM-dagen, HR -dagen, plugga med PLUM (I)
- Plumdagen ordf. ansvarar ytterst.
- Datumen är bra om vi inom kort kan fastställa datumen och kunna återkoppla

med lärarna så de lägger fritt i schemat då.

5 § Vice ordförande:

● Plugga med PLUM till hösten(I)
- Börjar titta över eventet plugga med PLUM

● Ägarstämma med Uniaden 20/4, 15.00 (I)

6 § Ekonomiansvarig:

● P-riks terminsbidrag (I)
- Vi har fått in bidraget, ligger på 10247 kr
- Elin tar reda på hur pengarna är tänkt att fördelas mellan posterna

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Återkoppling Tipsrunda (I)
- Enkät efter tipsrundan - feedback: Uppskattad, små event som detta piggar

upp.
- Ligga på lite för att få engagemang från medlemmarna (ex faddergrupper

osv.)
● Rimlig summa (D)

- 27 april, promenadens dag.
- Köra ett event, liknande strava, där den som rört sig mest vinner pris.
- Förslagsvis IKSU SPA, alla instämmer.



- Höra med vision om de vill vara med på vinster om vi når ett kollektivt mål.
● Föreläsning Kost & Hälsa

- Caroline Pettersson, Bjuder på föreläsningen i motbud att många kommer.
- Går ut med intresseförfrågan på måndag i info från Plum.
- Skicka någon gåva till henne som tack, ex blommor.

● Korpen medlemskap (D)
- Medlemskap gått ut, behöver vara medlem för att få vara med på mötena.
- kompensering för korpserien inte blev av som tänkt. 2500 kr/lag som vi kan

få tillbaka, eller så skänker vi det till korpen.
● Korpen pengar (B)

- (B) Skänker pengarna till Korpen.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● Information om föreläsningen om studieteknik
- Återkoppling, instruktionerna ang att man inte kunde vara mer än 10 min sen,

gjorde att engagemanget inte blev lika stort
- Bra att lyfta för framtiden skull.

● Nästa föreläsning om Stress & Hälsa, Torsdag 22/4 kl 13:00-14:00
- Med en kvinna Åsa från body and brain.

9 § Eventansvarig:

● Återkoppling ölprovning (I)
- Valde att inte göra någon utv. eftersom feedback kom in från deltagarna ändå.

Det var väldigt pos. feedback.
● Datum för reunion 13/11 (I)

- Datum satt
● Möte med rouge 12/4 (I)

- Om ev samarbete med dem. ex billigare inträde om vi bokar för hösten osv.

10 § BetSek-representant:

● Datum för ssr föreläsning kommer snart (I)
- Kommer ske i slutet av April, någon gång efter lunchtid.

● Feedback på verksamhetsrapportering (I)
- Jättebra feedback!

● Sångböcker
- Förslag att Betsek köper in sångböcker som gäller för hela beetendesektioner.
- Alicia har lite kontakt kan göra det rätt billigt. kollar upp till nästa möte.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● Tröjorna kommer att tryckas 8/4 och bli klara samma dag.
- Vakanta poster trycks utan namn



- Trycket kommer var som samma mall som förra året.

12 § Övrigt:

● Kick off häng april? (I)
- En kickoff innan avgång av poster.
- 25/4 kl 15 (grillning med korv) (B)
● Påminnelse vad vi gjort under månaden, lägger ut ett facebookinlägg om

detta varje månad.

13  § Nästa möte

●

14 § Sammanfattning

●

15 § Mötet avslutas

● 09:40

Justerad av: Hedvig Lundgren, 15:18 14/04


