
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 20/10-2022

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Föreningsrummet N.BET

Sekreterare: Hedda Eklöf

Närvarande: Simon Gipperth, Tilda Byström, Lovisa Wallin, Ellen Wemskog, Simon
Högfjäll (Suppleant Sport & Hälsa)

Frånvarande: Maria Hägglund, Elin Lycksell

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

1 § Mötet öppnas

● 09:06

2 § Val av justerare

● Tilda

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (I) (D) Fika med PLUM
- Har gått ut med evenemang till medlemmarna, kommer att ske i BET.F.114

tisdagen den 25/10 kl. 16-18.
- Vi hjälps åt att inhandla fika dagen innan och möts upp tidigare för att ställa

ordning lokalen.
● (D) Takeover praktik



- Idén har fallit bort bland mycket annat, börjar bli kort om tid men vi tror ändå
att det är bra att genomföra.

- Vi kollar med våra företrädare om de är intresserade att ställa upp.
● (I) Uniaden

- Simon har varit på ägarstämma hos Uniaden. Har delvis tagit över
ansvarsområdet efter André.

- Uniaden kommer behöva byta lokal och flaggade på stämman för att de kan
behöva ta ett extra lån från föreningarna.

5 § Ekonomiansvarig:

● (I) Genomgång av Sport & hälsas budget inför förslag om sponsring till Innebandy
- Förslag om sponsring till personalvetarnas korpen innebandy-lag från Sport &

Hälsas budget.
- Tilda redogör för Sport & Hälsas kvarvarande budget som beslutsunderlag.

6 § Sport- & hälsoansvarig:

● (B) Beslut om bidrag till korpen på 2000 kr. Beviljande av lån lila t-shirts.
- Styrelsen beslutar om att ge bidrag till sponsring av korpen innebandy och

beviljar lån av t-shirtar.
● (D) Förslag att höra av sig till O'learys för bowling.
● (D) (B) Hemavan bokning av 30 platser. (26 -29 jan).

- Har gjort intressekoll om studentski i Hemavan, intresse verkar finnas.
- Sport & hälsa håller på att undersöka hur betalningen ska gå till. Diskussion

om medlemmarna ska betala direkt till PLUM eller IKSU.
- Beslut under kommande styrelsemöte.

7 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

●

8 § Eventansvarig:

● (I) Ändrat datum för julsittning från 9 december till 3 december pga lokal
- På grund av krock i bokningen tidigareläggs julsittningen en vecka.
- Ellen skriver ut informationen i Info från PLUM och lägger ut på instagram

under dagen.
● (I) Anmälan till Reunion

- Ellen ska träffa sitt utskott idag och påbörja planeringen. Förmodligen lägger
de även ut anmälningsformuläret idag.

- Tilda flaggar för att swishkostnader och övriga avgifter bör ingå i biljettpriset.
● (I) Biljetter till Nolia Beer finns på fredag om 2 personer vill gå
● (I) Sångböcker slängda, ska mejla Rex



- Ellen hade fått information om att Rex skulle förvara sångböcker och pynt
efter Oscarsgalan så att vi skulle kunna hämta det senare. Har nu fått veta att
Rex har slängt allt detta.

- Vi kommer att begära ersättning för det som har slängts.
● (D) Sponsring i Åra med min budget?

- Idé att anordna ett evenemang under Åreresan. Möjligtvis att abonnera en
lokal och göra något after ski-liknande. Ellen undersöker kostnader.

- Diskussion kring huruvida evenemanget ska arrangeras av PLUM. Ellen har
skapat ett Åre-utskott som planerar resan och pengarna går genom PLUMs
kassa. Å andra sidan blir evenemanget (med att abonnera stuga för stor del av
budgeten) i viss mån exkluderande då det bara omfattar de som är på resan.

- Annat förslag att göra ett evenemang inför resan (pre-ski) som alla kan delta i.
Dock kan vi inte planera för nästa års evenemang eftersom en ny styrelse är
tillsatt då.

9 § BetSek-representant:

● (I) Marknadsföra kårfullmäktige
- Betsek har på deras möte tagit upp en önskan om att marknadsföra

kårfullmäktige mer.
- Beteendesektionen har sex mandat, ett är vakant.

● (I) Musikhjälpen på gång
- Betsek hade ett lyckat arrangemang i samband med Musikhjälpen förra året

och planerar att göra något liknande i år.
● (I) SAMO: Alla samos kommer bli inbjuda på en träff

- Gemensam utbildning i SAMO-arbete 15/11 16:00-18:30. Det bjuds på
middag. Vi kan skicka två kandidater.

- Eftersom vice ordförande-posten är vakantsatt har vi för närvarande inget
SAMO.

● (I) PUB-utskottet samt Festeri-utskottet:
- Betsek har påbörjat rekryteringen till utskotten.
- Pub och festeri kommer att slås samman men kommunikationen utåt kommer

fortsättningsvis att vara separat.

10 § Övrigt:

● (I) Masterprogram
- Förfrågan från masterprogram för ledarskap och organisation om ekonomiskt

stöd från vår förening.
- Simon har ej mottagit någon sådan förfrågan. Tilda för detta vidare.

● (I) (R) Utbildningsdagar i Stockholm
- Tilda och Ellen har varit på trevliga och givande utbildningsdagar i Stockholm

tillsammans med P-Riks.



- Kommer att tala gott om liknande evenemang till nästkommande styrelse för
att peppa dem att delta.

● (D) Styrelseutbildning
- Simon och Maria tar på sig att kontakta Medborgarskolan och den person vi

hade vår styrelseutbildning med för att boka in nästkommande styrelses
utbildning.

- Kommer troligtvis att ske i januari/februari 2023.

11 § Nästa möte

● 10/11 kl. 15:00-17:00

12 § Mötet avslutas

● 10:24

Justerad av: Tilda Byström, 12:34 20/10-22


