
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 24/11-2022

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Föreningsrummet N.BET

Sekreterare: Hedda Eklöf

Närvarande: Tilda Byström, Simon Gipperth, Elin Lycksell, Ellen Wemskog, Lovisa Wallin,
Maria Hägglund (Länk)

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

1 § Mötet öppnas

● 13:10

2 § Val av justerare

● Elin

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (D) Årsmöte mat och dryck
- Diskuterades kort förra mötet men önskar beslut om vi vill ha fika, något mer

mat-aktigt eller mer festligt under årsmötet.
- Styrelsen önskar något mer lyxigt, snacks-aktigt, för att locka fler medlemmar.

Förslagsvis chips, något att dricka i bubbelglas osv.
- Idéer att även skapa ett bildspel, spela musik innan och dekorera fint för att

fånga stämningen.



- Eftersom det är sista styrelsemötet går Simon kort igenom upplägget för
årsmötet.

● Hemresa Växjö
- Simon och Elin representerade PLUM på P-Riks Årsmöte i Växjö under

helgen och är väldigt nöjda.
- Stötte på problem på hemvägen med försenat tåg vilket ledde till missat flyg.

Blev tvungna att boka nya biljetter för egna pengar. Förslag om att lägga
utgiften som en oförutsedd kostnad för föreningen och återbetala Elin och
Simon.

- Simon kontaktar först P-Riks för att undersöka möjligheten att få
kompensation för resan från dem.

- (B) Beslut att utbetalning kommer ske för oförutsedd kostnad i samband med
P-Riks årsmöte i Växjö.

● (D) Master-utskott
- Har inkommit en förfrågan från masterprogrammet för ledarskap och

organisation att starta ett utskott under vår förening.
- Förfrågan har även gått ut till BetSek som har nekat med anledning av att

godkänns ett masterprogram så kan fler förväntas släppas in.
- Diskussion om deras tänkta upplägg verkligen skulle gynna alla PLUMs

medlemmar, ex. om det är okej att de isåfall har speciella studiecirklar som
exkluderar andra.

- Simon återkopplar till verksamhetsplanerare på Umeå Studentkår och förklara
våra tankar kring detta. Vi för även detta vidare till våra efterträdare eftersom
det i så fall skulle bli en fråga för den nya styrelsen.

● (I) Kontor Uniaden
- Diskuterades under föregående möte och Uniaden har nu återkopplat med att

det inte finns tillräckligt intresse för ett långsiktigt hyreskontrakt och att de
därför kommer att leta efter en gratis lokal.

5 § Ekonomiansvarig:

● (I) Angående budgetförslag
- Tilda och vår revisor Stefan kommer att göra budgetförslag nästa tisdag så att

det kan läggas ut bland handlingar på onsdag i enlighet med våra stadgar.
● (I) Iksu faktura

- Strul med faktura från IKSU som skickades till fel adress varav vi nu fått
påminnelse om detta. Tilda försäkrar om att det kommer att lösa sig.

- Förslagsvis lyfta till nästa styrelse att vara tydliga med var vi vill ha fakturan
när företag ska fakturera oss samt skapa rutiner för hur styrelsen gör om
missar görs kring fakturor.

6 § Sport- & hälsoansvarig:

●



7 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● (B) Avslutnings middag m. Utskott
- Maria undersöker möjligheten att arrangera en middag för sitt utskott.
- (B) Eftersom alla andra utskott har fått ha middagar under året godkänner

styrelsen middag för utbildning- och näringslivsutskottet, förutsatt att
budgeten räcker till.

● (I) Styrelseutbildning för nästa styrelse (V.3. 18/1 15.00) Fysiskt.
- Simon och Maria har haft möte med Åsa som höll i vår styrelseutbildning.
- De har tillsammans beslutat att nästkommande styrelse kommer att ha

utbildning 18/1 kl. 15 på Medborgarskolan.

8 § Eventansvarig:

● (I) Julsittning
- Julsittningen kommer att ske lördagen den 3/12, planeringen är i sin ordning.

● (I) Inställd Må-Bra fika, hur blir det i Januari?
- Må-bra frukosten, som skulle ha varit imorgon, har blivit inställd på grund av

mycket annat.
- Ellen tar idén med sig till nästa eventansvarig så att en frukost möjligtvis kan

arrangeras under vårterminen istället.

9 § BetSek-representant:

● (D) Gemensam avslutningscermoni
- BetSeks styrelse önskar gärna en gemensam avslutningsfest efter respektive

ceremoni i samband med examen. Något för nästkommande styrelse att
diskutera.

● (I) Ny rekrytering för bacchus och Ovveri
- Uppmärksammande om att Bacchus och Overriet rekryterar nya medlemmar.

Kan med fördel delas via PLUMs sociala medier.
● (I) Musikhjälpen

- Oklart om ett arrangemang i samband med musikhjälpen, som tidigare varit på
tapeten, kommer att arrangeras i år.

● (I) Nya stadgar i BetSek - Rutiner vid incident av medlemmar
- BetSek har tidigare inte haft några rutiner för incidenter med medlemmar.

Detta kommer nu att skapas och införas i deras stadgar.
● (I) Nyttja resurser - Ge tillbaka till medlemmarna

- Det finns pengar i BetSek som behöver göras av med till förmån för deras
medlemmar. De önskar därför gärna förslag på hur de ska göra det på bästa
sätt.

● (I) Fulsittning på fredag 25/11 - 65 st anmälda
- Nämnvärt, Betsek arrangerar sittning på Rouge på fredag. PLUM har fortsatt

ganska svagt engagemang i BetSeks evenemang och styrelsen diskuterar hur
vi kan förbättra detta.



● (I) Pepparkakshustävling, eventuellt 8/12-22
- BetSek är i planeringsstadiet av idéen att ha en pepparkakshustävling

tillsammans med socionomerna under december månad. Inget är bestämt ännu
och Lovisa återkommer med mer information när den finns.

● (I) Kick-off på sjöbris
- Tilda och Lovisa var på kick-off med Betsek igår och reflekterade över att det

är en väldigt bra sak att göra för att folk ska bli mer bekväma och skapa
samhörighet.

10 § Övrigt:

● Verksamhetsberättelse BetSek
- Simon flaggar för återrapporteringen till BetSek som ska skickas in i januari,

det vill säga efter vi avgått.
● Bilder i vintersnön

- Idé från Ellen att ta en vintrig bild och skicka ut ett julkort till våra
medlemmar. Förslagsvis efter årsmötet men innan julledigheten.

11 § Nästa möte

● Det här är det sista mötet för styrelsen 2022.

12 § Mötet avslutas

● 15:07

Justerad av: Elin Lycksell, 5/12-22


