
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 18/2-2022

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Styrelserum 1.023 N.BET

Sekreterare: Hedda Eklöf

Närvarande: Simon Gipperth, Tilda Byström, Ellen Wemskog, Lovisa Wallin, Maria
Hägglund, Sophie Stiernblad, Hedda Eklöf, André Isaksson

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

1 § Mötet öppnas

● 12.50

2 § Val av justerare

● André

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● Kort runda av arbetsbeskrivningar
- Samtliga deltagare får presentera sin roll i styrelsen och redogöra för sina

förväntningar för det kommande styrelseåret.
● Samarbetsavtal och stadgar

- Till nästa möte ska alla ha läst igenom såväl samarbetsavtal som stadgar för att
styrelsen gemensamt ska kunna gå igenom dem. (B)

● Verksamhetsplanering, möte för sammanställning av rapport
- Måndag 21/2 kl 13.00-15.00 i Styrelserum (N.BET) (B)



● Inventering förråd
- Inventering bör göras snarast för att få information vad vi har tillgång till.
- Tidigare har eventansvarig och sport- och hälsoansvarig skött inventering av

förråd. Ellen och Elvira pratar ihop sig och hittar en dag att genomföra det. (B)
● Extrainsatt årsmöte (I)

- Genomförs med anledning av val av ny utskottsansvarig för Sport & Hälsa.
- Preliminärt datum 9 mars kl 16.00 på zoom. Simon skickar ut kallelse.

5 § Vice ordförande:

● Handlingsplanen vid trakasseri och andra allvarliga incidenter (R)
- Handlingsplanen är senast reviderad för två år sedan, bör ses över om den

möjligtvis behöver uppdateras.
- Samtliga i styrelsen ska läsa igenom handlingsplanen till möte måndag 21/2

för att kunna diskutera om den behöver ändras. (B)
● Husråd (I)

- Inga ärenden hade rapporterats till Husrådets möte.
- Nya skyltar för Norra Beteendevetarhuset och Polishuset.
- Ett ansträngt läge på grund av hög sjukfrånvaro hos städet, kan påverka

städningen och de ber om överseende med detta.
- Nästa möte sker 13/5.

● Uniaden (I)
- Mässan (25/1) gick sammantaget bra. Har fått positiv feedback från både

studenter och företag.
- Vissa hade åsikter om dåligt utbud för beteendevetare/personalvetare.
- Nyanställningar inom Uniaden.

● SAMO (I)
- Information om Andrés ansvar i och samarbete med SAMO.

● Vision Umeå (D)
- Har hört av sig och vill gärna visa upp sig. De kan även tänka sig att sponsra

oss på något vis. Vi ser över detta.
● Val av generaler (I)

- Förra styrelsen gick ut med information om att söka roll som general i februari
förra året. Vi i styrelsen tar beslut om vilka det blir. Vice ordförande har
tidigare varit huvudansvarig

- Har traditionellt sett bestått av 4 personer. Dessa ges utbildning via Umeå
Studentkår.

- Simon och André undersöker hur ansökan och urval ska gå till med respektive
företrädare, återkommer på nästa styrelsemöte. (B)

6 § Ekonomiansvarig:

● Profilmaterial (I)
- Finns utrymme i vår budget för en större satsning på PLUM-profilmaterial.



● Biljettpriser (I)
- Notering till eventansvarig vid bestämmelser om priser till evenemang - ha i

beaktning att Swish-transaktioner kostar.
● Kvitton (I)

- Alla köp skall skickas till Tilda för ersättning.
- Viktigt att alla kvitton sparas, både papperskvitton och digitala.

● Budget (I)
- Kort presentation av årets budget. Tilda publicerar budgeten på Dropbox så att

alla poster/utskott vet vad de har att förhålla sig till.

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Elvira avgår som Sport- och hälsoansvarig men är verksam tills rollen är tillsatt på
nytt. Rekryteringen av en ny ansvarig pågår. (I)

● Föregående sport- och hälsoansvarig Lucas (med utskott) är ansvariga för Åre-resan i
mars och korpen-laget. (I)

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● Kandidater till utskott samt suppleant (I)
- Elvira Hilli suppleant, Felicia Wallmark och Josefin Norman i utskottet.

● Event/aktiviteter vårterminen 2022 (I)
- Årets Lärare ska utses under maj-månad.
- Snart dax för bestämmelse kring datum för HR-dagen i höst. Skall ske någon

gång efter den 28 oktober. Tema bestäms i utskottet.

9 § Eventansvarig:

● Föreläsning om psykisk ohälsa samt diskriminering? (D)
- Ett aktuellt problem som vi vill informera/hjälpa våra medlemmar med och

tydligt visa att vi värnar om våra medlemmars hälsa.
- Diskussion om det finns något samarbete vi kan göra kring detta. Umeå

Universitet, Bet-sek, Medborgarskolan. Kommer att undersökas vidare.
● PLUM-kläder, design och vad vi vill ha (D)

- Sponsring av tygpåsar av Sveriges HR-förening. Vi undersöker om det är ett
samarbete vi kan göra fler gånger.

- Tidigare har PR- och marknadsföringsansvarig varit ansvarig för tryck av
kläder.

- Beslut om att boka in ett separat möte för att bestämma klädslar och tryck. (B)
● Signaturer i slutet av mail med våra namn (B)

- Beslut om gemensam design hos alla.
● PLUM-möte (R)

- Förslag från utskott om att information om PLUM och PLUM-dagen kan vara
belagt senare efter terminsstart med risk för att det glöms bort bland
insparksaktiviteter.



- Alternativt någon “fika med PLUM”-liknande tillställning tidigare under året,
inte bara i samband med ansökan till nya styrelsen.

● Överskott av pengar (D)
- Diskussion kring vad vi ska göra med överskottet av pengar i PLUM.

Undersöker om det finns möjlighet att ex. dra ned på kostnader på biljetter till
sittningar på Rex.

● Utskott (B)
- Elin Lycksell (suppleant), Jennifer Kohkoinen, Josefin Taaveniku, Isa Norén

och Linnea Lilja.

10 § BetSek-representant:

● Suppleant för BetSek-representant Hedda Eklöf (B)
● Meet and Greet med Linnea Forssell, Studentlivssamordnare (I)

- En kontakt för oss om vi ex. vill ha hjälp att skapa samarbeten, en större
medlemsnytta och uppmärksamma psykisk ohälsa.

● Jenny & Julia, ordförande och vice-ordförande vill presentera sig för oss (I)
- Lovisa undersöker om de kan komma på nästa styrelsemöte. (B)

● BetSek vill presentera sig och BetSek för ettorna (I)
● Nytt budgetförslag inom BetSek (I)

- Röstning kommer att ske under kommande årsmöte 1/3.
- Lovisa redogör för de föreslagna förändringarna och hur de kommer att

påverka vår förening. Simon får även mer information under ordförandemötet
22/2.

- Tilda bokar in ett möte med vår revisor för att få ytterligare information om
budgetförslaget. (B)

● BetSek årsmöte 1/3 kl. 17:15 (I)
- Vi innehar rösträtt och det är förmånligt om så många som möjligt kan delta

för att representera PLUM.
● BetSek utskotten (I)

- Nya utskott: Pub-, festeri- och overallutskott
- Syftar till ett bättre samarbete föreningarna emellan.

● BetSek overall i detalj & tanke (I)
- BetSek kommer att beställa in gemensamma overaller för BetSek och vi ska

att skicka ut en intressekoll hos våra medlemmar.
- Lovisa undersöker om vi kan få en bild på hur de ser ut. (B)

● Planering inom BetSek för gemensamt examensfirande (I/D)
- BetSek undersöker om vi ska ha ett gemensamt examensfirande, finns delade

åsikter med PLUM:s egna firande i åtanke.
- Vi bestämmer oss för att vi snarare vill se ett examensfirande som är specifikt

för PLUM. Lovisa ska ha möte med Jenny Dufweke om examensceremonin
21/2 och framför detta. (B)

- Förslag om att styrelsen bildar ett utskott som anordnar examen.



- Diskussion kring att snarare ha en gemensam vårbal tillsammans med BetSek.
(D)

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● Bilder till hemsida och text (B)
- Fotografering för samtliga sker måndag 21/2 kl. 12.00. Samling i

styrelserummet. Klädkoden är svart överdel.
- Sophie återkommer med datum för när texten ska vara klar.

● Bilder till instagram
- Presentation av styrelsemedlemmarna, en kort text tillsammans med bild.
- Sophie återkommer med datum för när texten ska vara klar. Mer “avslappnat”

än på hemsidan - men inom vissa ramar. Sophie skapar en mall att förhålla sig
till. (B)

- Instagram-takeover för att lära känna varje styrelsemedlem bättre. (B)
● Nyhetsbrev (D)

- Diskussion om vi ska ha månatliga nyhetsbrev till våra medlemmar som både
blickar tillbaka och framåt. Vi funderar och återupptar frågan under
kommande styrelsemöte.

12 § Övrigt:

● Tidsintervall möte (B)
- Beslut om att vi ska ha styrelsemöte var tredje vecka.

13 § Nästa möte

● Måndag 7/3 kl. 10.00

14 § Fikaansvariga

● Ellen och Sophie

15 § Sammanfattning

● Simon och André kollar med respektive företrädare kring planering av generaler.
● Samtliga ska läsa igenom alla stadgar för att kunna diskutera dessa vid nästa

möte (plum.nu - om PLUM).
● Samtliga ska läsa igenom handlingsplan vid trakasserier och andra allvarliga

incidenter tills nästa möte (plum.nu - om PLUM).
● Samtliga ska kolla upp vad man har för budget som är avsedd för sin post.
● De som har möjlighet bör delta i BetSek årsmöte 1/3 kl. 17.15 för att

representera PLUM.
● Skriva en intro text om sig själv -  Sophie återkommer med mer information.



16 § Mötet avslutas

● 16.55

Justerad av

Underskrift:

Namnförtydligande:

Datum:

André Isaksson 

2022.02.22 kl. 09:26


