
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 9/9-21

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Styrelserummet

Sekreterare: Ida Karlsson

Närvarande: Paula, Matilda, Alicia, Elin, Emma, Hedvig, Ida och Charlotte

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

1 § Mötet öppnas

●  16:15

2 § Val av justerare

● Hedvig

4 § Ordförande:

● PLUMdagen (R)
- Reflektion kring dagen, hur den blev och vad vi tyckte. Alla instämmer om att

det blev lyckat och bra uppslutning trots utmaningen med restriktionerna som
vi mött.

● Medlemsregistreringen (I)
- Under plumdagen registrerade sig nästan alla nya studenter. (59 nya

plummare har registrerats i höst.)
● Memlist (I)

- Info om utbildningen som p-riks skickat ut om det nya medlemssystemet.
Diskussion om vi ska börja använda oss mer utav det vid event och liknande.

- Ida vidarebefordrar utbildningen till Alicia och Paula så de kan ta del av den
innan vi går till något beslut.



● Verksamhetsredovisning VT21 (I)
- Dags för redovisning av verksamhetsplanen som vi skrev inför VT21, Elin hör

av sig till aktuell post om det är något event hon är osäker på blivit av/inställt
eller flyttat.

● Medlemsavgiften Priks (I)
- Medlemsavgiften är godkänd och betald.

● Verksamhetsbidraget HT21 (I)
- Dags att skicka in bidrag för HT21.
- Deadline 21 sept
- Charlotte skickar ut mall för verksamhetsbidraget.

● Ägarstämma Uniaden (I)
- Charlotte har fått mail ang ägarstämma, vidarebefordrar till Emma.

● Gruppkontraktet (I)
- Genomgång utav gruppkontraktet, då Stina och Paula har tillkommit efter att

detta gjordes.

5 § Vice ordförande:

● Reflektion efter PLUMdagen och Plugga med PLUM (R)
- Plugga med PLUM blev också lyckat, men lite mindre uppslutning än

plumdagen. Dock uppskattat av de som kom.

6 § Ekonomiansvarig:

● Redovisning av vårterminens verksamhetsbidrag P-riks senast 27e september (I)
- Når vi upp till summan av bidraget för det som vi har gjort under VT21

behöver vi inte tänka på att redovisa saker som inte hänt.
● Genomgång av budget (I)

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Korpen:
● Anmälan (I)
- Anmälan har gått ut i insparks gruppen.
● Tröjor (D) Vision, sponsring enl. avtal?
- Dubbelkolla med Lukas vad han menar, men om det handlar om vad som

gäller kring avtal med vision, så finns avtalet att läsa igenom på dropbox.
● Kontakt till Tryckeri (Alicia) (I)
- Alicia skickar kontakt till Lukas.
- Det som ska tryckas är nya sponsorer och nummer.
● Bokning av hall: (D)
- Det är två träningstillfällen som behöver boka lokal till.
- Kolla upp om det går att boka sportskolan på ålidhem.
- Fråga Ellen hur det gjorde förra året.



8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● HR-dagen (I) (D)
- Datum inbokat 12 Nov. kommer vara mellan 9-15
- Alla årskurser är lediga.
- Tema: skillnad mellan privat och offentlig sektor.
- 3 personer som föreläser är inbokat.
- Maten är nästan helt fixad.
- Ev. kan vi få en stor lokal i skolan.
- Se till att bjuda in alla sponsorer.
- Alla som kan i styrelsen hjälper till och stöttar under dagen med det som

behövs.

9 § Eventansvarig:

● Event höst (I)
- Utskottsmöte med event nästa vecka kring kommande event.
- Alicia återkommer till Elin kring vilken info Rex behöver kring betalning osv.
- Reunion och julsittning är bokat.
● Sångböcker: (I)
- Sångböcker är tryckt för ettorna.
- Inte många tvåor som har kvar sina, men blir för stor kostnad att trycka nya

igen.
- Sångböckerna som finns får delas mellan borden.

10 § BetSek-representant:

● Inte varit något möte med BetSek ännu, så ingen ny information. (I)

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● Oscarsgalan - power point (I)
- Förfrågan från generalerna att få hjälp med powerpointen. Paula tar kontakt

med de för att se vad exakt som gäller.
- Lägg in en slide om gruppen info från plum, för att sprida ut ordet om

gruppen? (D)

12 § Övrigt:

● Bjuda in ettorna till “Info från PLUM”

- Ida skriver inlägg i insparksgruppen kring inbjudan av Info från plum.

- När inlägg är klart säger Ida säger till Paula för inlägg på instagram också.



-  Ta bort § 13 och § 14 från protokollmallen, då dessa väldigt sällan utnyttjas. (B)

13  § Nästa möte

●

14 § Sammanfattning

●

15 § Mötet avslutas

● 17:38

Justerad av: Hedvig Lundgren kl 20:08, 13/9


