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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

● Ellen

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (I) P-riks verksamhetsbidrag 2022
- Styrelsen bör göra en ansökan om verksamhetsbidrag från P-riks. Bidraget

kräver en redogörelse för vad pengarna ska användas till som ska vara
inskickad senast den 27/3.

● (B) Kring sammanställning av verksamhetsbidrag
- Styrelsen ses tisdag 22/3 kl. 16.00 för gemensam sammanställning av

verksamhetsbidrag från P-riks.
● (I) Kårfullmäktige

- En sammansatt styrelse av studenter från varje sektion som lämnar åsikter om
vad studentkåren gör. Varje underordnad sektion har en representant.



- Sista ansökningsdag var den 8/3. BetSek har ordnat en representant.
● (D) Sponsring av avslutningsfest för 3or

- Traditionellt sett har tvåorna arrangerat avsultningsfesten för treorna.
- Diskussion tillsammans med studievägledare om att PLUM gärna är

inblandade och bidrar med sponsring.
- Simon ber de som samordnar avslutningsfesten att lägga upp en budget för vad

det eventuella bidraget ska gå till.
● (I) P-riks årsmöte 18-20 mars

- Simon och Hedda representerar PLUM på P-riks riksmöte i Karlstad.
● (I) Valberedning nomineringsinformation

- Styrelsen fick inte information om vem som var nominerad till ny post vid
extrainsatt årsmöte. Detta bör ske för att ge styrelsen möjlighet att förbereda
sig.

- Simon har kommunicerat detta till valberedningen för att förebygga att
misstaget sker igen.

5 § Vice ordförande:

● (D) Vision Umeå - Sponsring
- Fackförbundet Vision har kontaktat André med önskemål om att sponsra

PLUM.
- Elin och Maria tar med sig detta till framtida evenemang inom de olika

utskotten.
● (D) PLUM Värdegrund 2022

- Förslag om att ta fram en övergripande värdegrund för PLUM, som skall agera
i ett förebyggande syfte, som ett komplement till handlingsplanen vid
kränkande särbehandling och trakasserier.

● (I) Handlingsplanen vid kränkande behandling och trakasserier - registrera
granskningsdatum?

- Styrelsen har granskat den aktuella handlingsplanen vid kränkande
särbehandling och trakasserier.

- I dagsläget har styrelsen inga invändningar eller förslag till förändringar vad
gäller handlingsplanen.

● (I) Generaler 2022
- André har tagit fram fyra kandidater som generaler till insparken 2022. Skall

skickas in till studentkåren senast kl. 19:00 14/3.
- Målet är att få ihop fem generaler för att underlätta för arbetsbördan och vid

eventuell sjukdom.
- Generalerna offentliggörs senare under veckan.

● (I) Uniaden
- Signe Göransson och Viktor Olofsson är nya projektledare för

arbetsmarknadsmässan i januari 2023.

6 § Ekonomiansvarig:



● (I) Presentation av hur ekonomin ser ut i dagsläget
- Tilda presenterar en aktuell rapport över PLUM:s intäkter och utgifter och hur

de olika utskotten förhåller sig till sin budget i dagsläget.

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● (I) Suppleant
- Simon Högfjäll Nord är suppleant. Ludwig Fridolvsson, Johan Mothander,

Wilma Berglund och Isaac Sjunnesson i utskottet.
● (I) Kommande 5 Sport/hälsoevent + övriga “spontana” aktiviteter

- Planerade evenemang inom utskottet och preliminära datum: Biljardturnering
på Megazone i mars, Bäst i test-aktivitet i maj (gärna i samarbete med
eventutskottet), aktivitetsdag på Nydala i maj alternativt september,
E-sport-evenemang i november och skidresa till Hemavan under kommande
vår.

- Även fler mindre aktiviteter planerade såsom grillning, vandring och bokning
av gympasal etc.

● (I) 3 snabba m. S&H - instagram
- Återkommande uppdatering på Instagram en gång i månaden med olika teman

kopplade till Sport & Hälsa. Utskottet för Sport & Hälsa ansvarar för detta.
● (D) Inkludering av utskott, S&H + Event (Tshirts)

- Förslag om T-shirts till medlemmarna i utskottet för ökad inkludering och
samhörighet.

- Maria undersöker även intresset i Utbildning- och näringslivsutskottet.
- (B) Styrelsen godkänner förslaget om att Sport & hälsa-utskottet ska få

personliga T-shirts som skall bekostas av PR- och marknadsföringsbudgeten.
● (D) Lådbilsrace betsek

- Förslag om att arrangera ett lådbilsrace tillsammans med BetSek. Möjligtvis i
kombination med en fulsittning efter.

- Lovisa tar med sig förslaget till BetSek-styrelsen.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● (I) Uppdatering om utskott
- En person har valt att sluta. Utskottet kommer istället att bestå av två personer

med stöd av resten av styrelsen.
● (I) (D) Planering av föreläsning; kommunikation

- Maria har kontaktat Marcus Nyström (psykolog och lektor i psykologi) om en
föreläsning med tema kommunikation och psykisk ohälsa. Förslagsvis i
samband med frukost.

- Maria återkommer med datum för detta.
● (I) HR-dagen bokad sal + monter

- Två salar är bokade i Lindellhallen för HR-dagen den 11/11. Montrar är även
fixade.



9 § Eventansvarig:

● (D) PLUM kläder (tröjor, tygkassar osv) och tid för nästa möte?
- Sophie undersöker tryck och kostnader. Hon kallar till ett möte när hon har ett

färdigställt förslag.
● Maria Hägglund lämnar mötet. Ansvarsfrihet beviljas resterande mötesdeltagare.
● (D) Inventera förråd med nya Sport & Hälsoansvarig?

- Elin och Ellen bokar in ett datum för inventering av PLUM:s förråd.
● (I) Kommande event - Återspark och P-festen samt cykelfest av frivilliga

- Anmälan till ansvariga för cykelfesten har skickats ut. Anordnas ej av PLUM
utan av frivilliga studerande på P-programmet. Preliminärt planerat i april.

- Återspark och P-festen är planerat i maj. Planeringen för dessa evenemang
pågår i utskottet.

- Ellen och Sophie publicerar en save-the-date för kommande evenemang inom
kort på sociala medier.

● (D) Återspark - Alkoholdryck och regler
- Diskussion om hur återsparksaktiviteter bör förhålla sig till PLUM:s alkohol-

och drogpolicy.

10 § BetSek-representant:

● (I) Verksamhetsplan
- Elin bör revidera verksamhetsplanen utifrån nytt ansvar för sport- och

hälsa-utskottet. En ny version ska sedan skickas till BetSek-styrelsen.
- Verksamhetsplanen behöver inte ändras vid tillägg eller borttag av mindre

evenemang.
● (I) Ansvarsfrihet

- Diskussion inom BetSek om ansvarsfrihet. Förslag om att avsäga ansvaret
efter halva verksamhetsåret. Styrelsen undersöker detta vidare.

● (I) Uppdatering om BetSek utskott
- Overall-utskottet har fått färgen godkänd. PLUM kommer att köpa in ett lager

som sedan går att köpa på plats. Varje program har en specifik symbol.
- Pubutskottet undersöker Origo och Villan som möjliga kårhus.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● (D) CV-fotografering
- Förslag om att anordna en CV-fotografering för PLUM:s medlemmar senare

under våren.
- Sophie undersöker om det är möjligt att göra ett samarbete i samband med

detta.
● (B) Bestämma datum för ig take-over, format?

- Under vecka 13-14 (28/3-7/4) kommer samtliga i styrelsen att har en
presentation och frågestund på PLUM:s Instagram för att lära känna oss bättre.



12 § Övrigt:

● (D) Oftare styrelsemöten
- Förslag om att ha möten oftare för att korta ned mötestiden. Beslut om detta på

nästa styrelsemöte.
- Simon framhåller betydelsen av att sålla information och endast ta upp saker

som är viktiga för det aktuella mötet.
● (D) PLUM-fika

- Tilda undersöker om ekonomin tillåter en fika-budget och gör en preliminär
beräkning för detta.

13 § Nästa möte

● Fredag 1/4 kl. 08.00

14 § Fikaansvarig

● Tilda

15 § Sammanfattning

● Ordförande sammanfattar mötet.

16 § Mötet avslutas

● 15.55

Justerad av:

Ellen Wemskog

Kl. 20:17

2022-03-16


