
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 29/9-2022

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Föreningsrummet N.BET

Sekreterare: Hedda Eklöf

Närvarande: Samtliga

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

1 § Mötet öppnas

● 15:20

2 § Val av justerare

● Elin

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (D) P-programmet 40 år
- Personalvetarprogrammet fyller 40 år 2023. Vår studievägledare Jenny har

ställt fråga om PLUM vill vara med i planeringen tillsammans med andra
lärare på programmet.

- Ett evenemang kommer att anordnas under våren 2023, efter att vårt
verksamhetsår är avslutat.

- Simon hör av sig till studievägledare för mer information om evenemanget
innan styrelsen kan ta beslut om vår inblandning.

● (I) Dialogträff Kåren - meet & greet



- Umeå studentkår har bjudit in PLUM till en meet & greet med möjlighet till
att träffa andra föreningar, mingla, få information. Kåren bjuder på middag.

- Evenemanget är 13/10 i “Tryggheten”, Samhällsvetarhuset. Anmälning sker
via Simon.

● (D) Takeover praktik
- Diskussion om att arrangera en takeover på Instagram med några

representanter från årskurs 3 som är ute på praktik. Förslagsvis under v. 42.
- Styrelsen kollar intresse att delta i detta med våra företrädare, även med andra

på programmet.
● (I) P-riks - Utvecklingsdagarna 14-16 oktober

- Ellen och Tilda representerar PLUM på utvecklingsdagarna med P-riks i
Stockholm.

● (I) P -riks - Årsmöte Växjö 18-20 november
- Priks har gått ut med “save the date” där PLUM kan skicka två representanter.

Ansökan har inte öppnat ännu.
● (D) Årsmöte

- Till följd av förändringar i Beteendevetarsektionens stadgar kommer vi ha vårt
årsmöte där ny styrelse väljs under december månad.

- Lovisa dubbelkollar med Betsek vad som är sagt kring datum, men högst
troligt får vi välja själva. Styrelsen bestämmer preliminärt vecka 49, 7/12 kl.
16.

- (B) Vi ser gärna att årsmötet är på plats i år, företrädesvis i Lindellhallen.
Simon hör av sig till Jenny och undersöker möjlighet till salsbokning.

- Simon kontaktar även valberedningen för ett avstämningsmöte inför deras roll
i valet av ny styrelse.

● (I) P-riks på besök
- Representanter från P-riks styrelse besöker oss på Zoom under nästa

styrelsemöte 20/10.

5 § Ekonomiansvarig:

●

6 § Sport- & hälsoansvarig:

● (R) Volleyboll
- Sport och Hälsa arrangerade en volleybollutbildning under förmiddagen idag

som blev väldigt lyckat.
- Under evenemanget diskuterades även att dra ihop en beachvolleyturnering

med flera olika utbildningar, vilket PLUM är positiva till.
● (I) Vandring

- Nästa Sport och Hälsa-evenemang är den 16/10 med vandring runt Gryssjön.

7 § Utbildning- & näringslivsansvarig:



● (I) Assessio - MAP och Matrigma utbildning
- Maria har varit i kontakt med Assessio om MAP och Matrigma-utbildning.

Den kommer att hållas i av en av våra personalvetarstudenter på som är på
praktik just nu. Max antal deltagare 14 personer.

- Kommer troligtvis att vara på zoom. Förslag på datum: 10/10, 14/10 eller
24/10.

- Styrelsen föreslår att utbildningen kommer att vara prioriterad för årskurs 2
men att årskurs 1 också är välkomna i mån om plats. Vi kommer även
undersöka möjlighet att arrangera ytterligare en utbildning när årskurs 3 är
tillbaka från praktiken.

● (I) HR-dagen Status
- Datum: 11/11. Företagen Ants, Lernia och Randstad är inbokade. Tanken är att

det ska vara 4 företag som besöker oss, Maria har kontakt med ytterligare ett
företag.

● (I) Uppmaning från programråd
- Allmän påminnelse om noggrannhet kring alkohol vid evenemang som

arrangeras av styrelsen. Att alla ska känna sig inkluderade oavsett om man
dricker alkohol, vilket styrelsen instämmer i.

8 § Eventansvarig:

● (D) Mys-frukost med PLUM i oktober?
- Förslag om att arrangera en må-bra-frukost med PLUM under november

månad i “Tryggheten”, Samhällsvetarhuset. Vi återupptar frågan under nästa
styrelsemöte.

- Även förslag om “Fika med PLUM” under v. 43 (preliminärt 25/10 från kl.
15) med mingel inför nytt val av styrelse.

● (I) Cykelfesten
- Generalerna har erbjudit sig att arrangera cykelfesten 22/10.

● (D) PR och marknadsföringsansvarig och Vice ordförande
- Finns en intressent till både posten som PR- och marknadsföringsansvarig och

Vice ordförande. Inte helt okomplicerat sett till formaliteter och tidsluckan
fram till val av ny styrelse.

- Diskussion om att adjungera. Intressenterna kommer i så fall inte att få rösträtt
i styrelsen, men får sitta med och föra diskussion. Inget beslut tas.

● (I) Reunion
- Traditionsenliga Reunion-sittningen kommer att genomföras v. 45 lördagen

den 12/11.

9 § BetSek-representant:

● (I) Ordförande bör ha läst igenom de nya riktlinjerna som fastställts, gå igenom
med sina föreningar.



- Betsek har gjort förändringar i stadgar och skapat nya övergripande riktlinjer.
Betseks ordförande vill att vi ska gå igenom dessa i vår styrelse.

- Simon har kontaktat Filip, stadgarna är inte färdigställda ännu och kommer att
skickas ut imorgon.

- Alla tar ansvar att läsa igenom dessa till nästa styrelsemöte så går vi igenom
dem då.

● (I) BetSek storfest helgen något av v.45 eller v.46.
- Betsek önskar att vi inte planerar några andra evenemang under de

datumen.
- Vi har Reunion v. 45 och önskar v. 46 för evenemanget istället.

● (I) Musikhjälpen på villan, kanske pub-utskottet? December
- Lyckat evenemang förra året och Betsek vill arrangera detta i år igen. Inget

datum är satt och inget plats heller, men kommer att ske under december
månad.

● (I) 1 Oktober - Ovveutskott invigning
- Ovveinspark arrangeras nu på lördag, dagtid.

● (I) Skapa grupp med alla eventansvariga i olika program och BetSek
- Lovisa kommer att skapa en grupp med Ellen och alla andra eventansvariga

inom Betsek för att vi ska lättare nå varandra föreningarna emellan och kunna
samarbeta och samplanera evenemang.

10 § Övrigt:

● (D) Använda övrigt-punkten
- Diskussion om att hålla sig till sitt ämne under sin punkt i protokollet och

använda “Övrigt”-punkten till övriga funderingar. Beslut först, sedan
information och sist diskussioner om det finns tid.

- Om någon vill ställa en fråga specifikt till en person, gör det utanför
styrelsemötet. Mötet ska behandla ämnen som rör alla.

● (I) FB-gruppen/Messenger-gruppen
- Reflektion kring att viss information missas bland styrelsen. Viktig

information som inte förväntas få svar på är bra att publicera i FB-gruppen.
Diskussioner och mer informella ämnen kan tas upp i messenger-gruppen

- Försök att reagera på saker i messengergruppen för att bekräfta att vi har sett
det.

11 § Nästa möte

● 20/10 kl. 08:00-10:00

12 § Mötet avslutas

● 16:55



Justerad av: Elin Lycksell, 3/10-2022


