
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 20/10 -21

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Styrelserummet

Sekreterare: Ida Karlsson

Närvarande: Alla

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

1 § Mötet öppnas

●  15:02

2 § Val av justerare

● Lukas Lindberg

4 § Ordförande:

● Runda: (D)
- Nytt förslag kring mötets utformning.
- Börja mötet med en avstämning kring hur alla mår.
- Ta en 5 minuters bensträckare efter ungefär halva mötet.

● Summering av utvecklingsdagarna med P-riks 2021 (I)
- Kort summering kring utvecklingsdagarna men för mycket för att kunna få

med all info på ett styrelsemötet. Därav bokar vi in ett särskilt möte för just
detta.

● Utvecklingsmöte med fika förslag 1/11 10.00 (B)
- Bestämt datum: 4/11 frukostmöte vid 9.00
- Plats: Styrelserummet.



● Marknadsföring styrelsen 2022 (D)
- Hur ska vi marknadsföra styrelsen för att nå ut till ettorna?
- Ska vi hålla oss till samma aktiviteter som föregående år, eller göra nytt

koncept?
- Inget bestämt ännu, men lite diskussion och lyft upp frågan för att återkomma

till detta lite senare när alla fått tänka till lite.

5 § Vice ordförande:

● Mingla med PLUM, datum (D)
- Sökt bidrag hos p-riks för fika/mat.
- Förra året ägde det rum i början av december.
- Förslag kring mingla med Plum: Lussefika, boka en lokal och göra lite julmys

med avslappnat mingel.
- Många ettor som fortfarande tycker det är oklart vad plum är och skillnaden

mellan Plum och BETSEK. Behöver nå ut med info kring detta. - Göra det i
samband med insta takeover?

- Insta-takeover: Ha det innan mingla med Plum för att alla ska få lite klarare
bild kring de olika posterna och vem alla i styrelsen är.

- Datum/info kring ansökan behöver komma ut innan vi bestämmer datum för
insta-takeover.

- Charlotte kontaktar valberedningen och hör kring hur de har tänkt med datum.

● Uppdatering om Uniaden, lån av pengar (I)
- Info kring att vi lånat ut pengar till Uniaden som vi får tillbaka senare.

● Kontakt med Matilda T på Akademikerförbundet SSR kring föreläsning om
karriär och jobb inom HR. (I)
- Tid: Helst någon gång under hösten. Slutet av November ser mest lovande ut.
- Stina och Emma pratar ihop sig mer hur de ska gå tillväga med föreläsningen

samt när det passar att genomföra.

6 § Ekonomiansvarig:

● Ny fakturaadress (I)
- Elin har skrivit ut den nya adressen till alla. I fortsättningen ser vi till att

fakturor adresseras dit.

● Fakturaadressen på hemsidan (D)
- Paula ser till att den kommer upp på hemsidan.

● Verksamhetsbidrag P-riks (I)
- Information kring hur mycket bidragspengar vi fick.
- Planera in ett möte där vi kan diskutera hur vi ska dela upp pengarna mellan

de olika posterna.

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Korpen (I)



- Har dragit igång nu och första matchen hålls imorgon.
- Paula ser till att det lägga ut något inlägg kring detta.
- Varit bra uppslutning på träning där 24 personer dykt upp.
- Feedback som kommit fram: Träningarna har varit uppskattade, men det har

önskats fler. Detta är något vi kan se över om det är möjligt till nästa år.
Något annat sätt att anmäla än försten till kvarn, detta är något som utskotten
redan tittar på och försökt hitta en bättre lösning till.

● Studentski Hemavan (I)
- Datum: 26-30 Januari.
- Iksu sköter det mesta själv.
- De som vill delta betalar sin biljett och sen åker upp med IKSU

● Åreresan (I)
- Kommer mer info kring detta senare.
- Men kommer antagligen bli någon gång i mars.
- Ev. så är även BIT och sociologerna intresserade av att åka med.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● HR-dagen (D)
- Varit svårt att få tag på lokal på grund av restriktionerna som har begränsat

tillgång till lokalerna.
- Det alternativ som finns:
- Lokal i Avion som rymmer ca 80 pers eller ett klassrum där 60 pers får plats.
- Mat: Garden bar för sallader (samma som föregående år)  Alternativ om vi är

på Avion skulle vi kunna ge ut matkuponger eller köpa mat från något ställe
som ligger där.

- Gå ut med anmälan inför Hr-dagen redan nu för att se hur stort intresset är
och därefter ta fler beslut om mat och lokal.

● Linkedin Föreläsning (I)
- Kommer ske någon gång under december.
- Kommer vara lite julmys och fika för att locka till sig folk.
- Hade varit kul att få plums linkedin i rullning innan nästa styrelse blir tillsatt.

● Föreläsning psykisk ohälsa (I)
- Varit i kontakt med en föreläsare, men inget bokat datum ännu.

9 § Eventansvarig:

● EPP(I)
- Samarbetet med Rouge har funkat väldigt bra. Många andra som vill ha rouge

som kårhus nu. Så vi bör skriva nytt avtal snart för att inte förlora vår plats.
- EPP hålls en gång i månaden där och det har fungerat bra.
- Alicia sitter även med i rouges kårhusstyrelse.



● Halloween (I)
- Bokat datum: 30 Oktober på Rouge.

● Reunion (I)
- Planering är i gång och anmälan kommer ut den 27 Okt.

● Julsittning (I)
- Bokat datum: 10 dec på rouge
- Kommer vara +1 i sällskap
- Rouge kommer ha en artist (A36) på plats den dagen.

● Återspark (I)
- 21-23 Januari
- EPP - Beerpong-turnering
- Lördag möjligen fulsittning
- En alkoholfri aktivitet med lite bollsport.

10 § BetSek-representant:

● Stormöte tisdag 19/10 (I)
- Det var bra uppslutning och lite representanter röstades in.

● Bara en av 6 platser fyllda  i kårfullmäktige (I)
- Lägga ut ett inlägg om detta igen.
- Även ge medlemmarna lite tydligare information kring vad det innebär, för att

möjligen öka intresset för att ansöka.

● Ska hållas en WS-serie om de 5 bokningsbara lärosalarna i
Beteendevetarhuset, onsdag 27/10 (D)

- Säga till om det är någon kring dessa salar som vi tycker borde fixas.

● Ska hållas ett möte om avstängningar av medlemmar (I)

● Ska ev startas pub-, festeri- overall-utskott (I)
- Mer info kring detta kommer att komma längre fram.
- Overallerna kommer inte bli aktuellt förrän nästa år och blir därför en fråga för

kommande styrelse.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

- Vi har fått fler följare på instagram, nästan alla ettor följer nu mera.
- Har märkt att det är på instagram som den mesta informationen når ut till våra

medlemmar.
- Även märkt att ju tidigare och ju fler inlägg vi lägger ut om aktiviteter, desto

större engagemang och uppslutning ger det.

12 § Övrigt:

● Publiceringsschema



- Flaggar upp för att det fortfarande ska användas. Gäller kring alla sociala
medier.

● Fikaschema
- Emma och Charlotte tar med fika till nästa gång.
- Planera upp ett fikaschema till styrelsemötena.

13 § Mötet avslutas

● 17:17

Justerad av: Lukas Lindberg


