
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 6/4-2022

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Föreningsrummet N.BET

Sekreterare: Hedda Eklöf

Närvarande: Samtliga

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

1 § Mötet öppnas

● 09:12

2 § Val av justerare

● Simon

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (D) Samarbete med Vision på föreläsning om psykisk hälsa
- Vision har kontaktat oss med önskemål om samarbete under våren. Förslag att

göra detta i samband med föreläsning om psykisk ohälsa som anordnas av
utbildning och näringsliv.

- Maria förklarar att föreläsningen har flyttats till hösten.
- Elin ger förslag om samarbete under något av sport och hälsas evenemang

istället, möjligtvis en volleybollturnering.
- Simon återkopplar till Vision angående detta.

● (I) P-riks på besök! (D) Förslag på tre tillfällen under våren
- Mejl från P-riks ordförande angående att P-riks vill komma på besök (digitalt)

och presentera sig, diskutera vårt styrelsearbete och ge eventuellt stöd.



- P-riks har efterfrågat förslag på tre datum för besöket, förslagsvis i samband
med ett styrelsemöte. Simon sammanställer detta och skickar iväg förslag.

● (I) Föreningsrummet (D) Städning av förråd i föreningsrum
- Betsek har gjort ett utskick där de vill uppmärksamma om att det är ostädat i

föreningsrummet. De kommer att ägna en kväll åt att städa och vill därför att
vi märker upp allt som ska sparas. Märkningen ska ske senast v. 16.

- Simon och Sophie tar på sig att göra märkningen åt PLUMs räkning innan
dess. (B)

5 § Vice ordförande:

● (I/B) Bjuda in HSAMO Emanuel Lindberg
- Emanuel är Andrés kontaktperson vad gäller arbetsmiljöfrågor. Förslag om att

bjuda in honom till ett styrelsemöte så att han även får träffas oss.
- André skickar iväg en inbjudan till Emanuel till nästa eller nästkommande

möte.
● (I) Ta reda på processen för dokumentation och utredning angående

handlingsplanen vid kränkande behandling och trakasserier.
- Styrelsen har önskat ett klargörande kring proceduren vid kränkande

behandling och trakasserier.
- André har kollat upp detta och delar styrdokument från Umeå Studentkår, som

ett komplement till vår egen handlingsplan.
- Vid frågor går det även att kontakta Arvid Eklund, utbildningsbevakare på

Umeå Studentkår, som ansvarar för den typen av frågor.
● (I) Ordna den lösa takluckan i styrelserummet.

- André har varit i kontakt med Akademiska hus och den är lagad nu.
● (I) Toaletterna till vänster om Sal 205 saknar papperskorg och sanitetsbox inne

på toaletterna.
- En anonym anmärkning på toaletterna som lyfts hos SAMO.
- Ärendet kommer att ses över och åtgärdas.

● (I) Önskemål om sanitetspåsar på toaletterna och att tömma soparna ofta på
N.BET och BET

- André har tagit detta till Emanuel och husservice och det ska vara åtgärdat
snart.

● (I) Kårfullmäktigeledamot
- André har blivit nominerad till kårfullmäktige, men har tackat nej till

uppdraget.

6 § Ekonomiansvarig:

● (I) Utfall för tisdagens event m. s&h
- Tilda sammanfattar kostnader från tisdagens biljardturnering med sport och

hälsa.
● (D/I) Presentation av budgetförslag: fika till möten



- Förslag om att finansiera fika till styrelsemöten ur budgetering för
styrelseevenemang.

● (B) Godkännande av budgetförslag
- Styrelsen beslutar om att ta 500 kr per termin från budget för

styrelseevenemang till fika under styrelsemöten. Tilda ansvarar för inköp.

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● (D) Yran? Lag
- Enligt tradition brukar PLUM ha ett lag under Brännbollsyran. I år krockar det

dock med ettornas tentamen.
- Styrelsen konstaterar att det ändå finns en poäng att undersöka intresset bland

medlemmar för detta.
● (D) FB omröstning

- Elin kommer att göra en omröstning på Facebook för att undersöka vad
medlemmarna önskar/saknar inom ramen för sport och hälsa.

- Omröstningen är därutöver speciellt riktad mot intresse för skidresor till våren,
för att sedan kunna ta beslut kring detta.

- Intresse för lag till brännbollsyran kommer även att inkluderas i omröstningen.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● (I) Föreläsning med Marcus uppskjuten till hösten.
● (I) Mejl från Akavia om insparken

- Akavia har kontaktat Maria och vill gärna vara del av höstens inspark.
Företrädesvis PLUM-dagen.

- Simon kommer att skicka ut en save-the-date och så småningom en inbjudan
till samtliga samarbetspartners till PLUM-dagen, däribland Akavia.

● (I/D) Tröjor med tryck till utskottet.
- Maria har undersökt tröjor med tryck till utbildnings- och näringslivsutskottet

och återkommer med ett förslag som styrelsen får besluta om under
kommande styrelsemöte.

● (I) Assessio
- Traditionsenlig certifieringsutbildning i MAP och Matrigma.
- Utbildningen har traditionellt bara erbjudits till treor. Förlag om att det i år

även kommer att erbjudas till ettor och tvåor.
- Maria sköter kontakt med företaget och återkommer med mer information.

9 § Eventansvarig:

● (I) Återsparken: Hjälp med förberedelser eventuellt planering inför återsparken
pga ofrivilligt avhopp av utskottsmedlem.

- Det har skett förändringar i eventutskottet. Hedda och Tilda kommer att stötta
upp och hjälpa till med planeringen inför vårens återspark.



- Det finns behov i utskottet av fler personer. Ellen, tillsammans med rester av
styrelsen, kommer att undersöka intresset bland medlemmar.

10 § BetSek-representant:

● (I) Första sittningen för Pubutskottet
- Den första sittningen inom pubutskottet på Villan den 3/5. Evenemanget är

delat i PLUMs sociala kanaler.
- Det hade varit kul om så många som möjligt från PLUM kan delta.

● (I) Overaller
- BetSek har nu beställt 500 st. overaller som beräknas komma senare under

våren.
- Lovisa återkommer med eventuella evenemang som följer av detta.

● (I) Lås till källarförrådet
- BetSek vill skapa bättre ordning bland föreningarnas källarförråd.
- BetSek-styrelsen undersöker att fixa lås till källarförråden.

● (I) Femkamp
- Betsek kommer att anordna en femkamp, med sittning efter, under maj månad.
- PLUMs maj-schema är späckat men Lovisa har önskat företrädesvis den 21/5.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● (I) Styrelsetröjor
- Sophie kommer att skicka ett förlag på tröjornas utseende under veckan och i

samband med det be om storlekar, för att sedan kunna beställa dem.

12 § Övrigt:

●

13 § Nästa möte

● 26/4 kl. 8:00

14 § Fikaansvarig

● Tilda

15 § Mötet avslutas

● 10:56

Justerad av: Simon Gipperth


