
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 26/4-2022

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

● 08:21

2 § Val av justerare

● Elin

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (I) Återkoppling bidrag P-riks
- Återkoppling från P-Riks om verksamhetsbidrag för 2022. Simon redogör för

vilka motiveringar som P-Riks ansåg var bra och mindre bra.
- Vi tar med oss feedbacken. I framtiden bör större vikt ligga på att “sälja in

oss”, hur det gynnar våra medlemmar etc.
- Vi uppmärksammar även kommande styrelse om var motivationerna brast för

att främja ett bättre arbete hos dem.
● (I) Kompletteringar Verksamhetsplanering P-riks



- Återkoppling via mejl om kompletteringar som behöver göras gällande
årsmötesprotokoll och verksamhetsplanering.

- Simon hör av sig till P-riks och ber dem klargöra vad det är som behöver göras
och återkommer sedan.

● (D) Bord i förråd - Sociologerna
- Ordförande för Sofum hör hört av sig och förklarar att de saknar ett bord i vårt

delade förråd.
- Bordet har blivit felmarkerat vid vår inventering. Simon återkopplar till Sofum

om detta.
● (D) Akavia - Inspark

- Akavia, bland andra sponsorer, har hört av sig med intresse att delta i
PLUM-dagen. De är även intresserad av att delta i andra evenemang under
insparken.

- Simon bokar in ett möte med de generaler som är ansvariga för insparken och
undersöker möjlighet till samarbete.

● (D) (I) PLUM-dagen
- Simon har pratat med kursansvarig för årskurs 1, kommande kursansvarig för

årskurs 2 samt generaler för att boka in PLUM-dagen under insparken HT22.
- Preliminärt datum blir måndagen den 5/9.

5 § Vice ordförande:

● (I) HSAMO Emanuel Lindberg kommer på besök kl 08:00 26/4-2022
- Emanuel berättar om sitt arbete och ansvar inom Umeå Studentkår och sitter

även med under delar av mötet för bättre förståelse om hur vår studentförening
fungerar.

● (D/B) Eventet “Plugga med PLUM” under Insparken 2022
- “Plugga med PLUM” är ett evenemang under insparken som André

samordnar. André undersöker, tillsammans med generaler, vilket datum som
passar.

- Styrelsen diskuterar vilken plats som är lämpligast att arrangera evenemanget
på. Önskemål är ljust, öppet eller gärna utomhus om möjligt. André
undersöker detta vidare.

● (D/B) Planering av välkomstsamtal och välkomstbrev för nya personalvetare
- Välkomstbrev ska skickas ut till nyantagna studenter mot slutet av sommaren.

André och Simon bär det främsta ansvaret för detta.
- Hela styrelsen ska även göra välkomstsamtal till nya studenter under

sommaren, efter andra antagningsbeskedet. Generaler har gett uppdrag att
undersöka intresset kring insparken under samtalen.

- Simon tar kontakt med studievägledare och har en dialog kring detta. Mer
information kommer.

● (D/B) Att valberedningen får möjlighet till utbildning via Umeå studentkår
- Valberedningen ska ha fått information vid överlämning om detta.



- I enlighet med upplägg tidigare år kommer Studentkåren skicka ut en kallelse
som Simon vidarebefordrar till valberedningen.

● PLUM värdegrund 2022
- (I) André förklarar sin idé att det kan räcka med den värdegrund vi har inom

PLUM kompletterat med Umeå studentkårs styrdokument.
- (B) Vi ordnar en hänvisning från PLUM:s hemsida till Umeå studentkårs

styrdokument: https://www.umeastudentkar.se/styrdokument
● (B) Lås till PLUM:s källarförråd

- Lovisa förklarar att det är på gång lås via Umeå Studentkår till föreningarnas
källarförråd.

6 § Ekonomiansvarig:

●

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● (R) Grillkväll
- Elin tackar för en lyckad grillkväll under gårdagen.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● (I) (B) Tröjor med tryck
- Maria har köpt tröjor med tryck till utskottet till ett förmånligt pris.
- Styrelsen godkänner detta.

● (I) Företag som gästar HR-dagen
- Två företag har hört av sig och önskar vara med på HR-dagen under hösten

2022. Maria sköter kontakt med företagen.
● (I) (B) Ants vill hålla föreläsning/workshop under våren

- Föreläsningen/workshopen kommer främst inrikta sig mot treorna.
- Styrelsen diskuterar det faktum att PLUM har många evenemang under maj

månad och en hel del studier. Möjligtvis att evenemanget kan vara relativt
fristående PLUM och att vi kan marknadsföra det.

- Maria ska ha möte med ansvarig på Ants och ha en dialog kring detta.
● (I) Assesio: MAP och Matrigma certifieringsutbildning

- Utbildningen är på gång. Maria har kontakt med företaget.
● Årets lärare

- Möjlighet till att nominera till årets lärare kommer att skickas ut den 7/5 och
ska vara inskickat senast den 27/5, för att sedan sammanställas i utbildning-
och näringslivsutskottet.

● Riks-P
- Maria, tillsammans med representanter från programrådet, kommer att

representera personalvetarprogrammet i Umeå på Riks-P sammanträde den
19-20 maj.

https://www.umeastudentkar.se/styrdokument


9 § Eventansvarig:

● (I) Återsparken uppdatering?
- Tilda och Hedda hjälper till med planeringen för återsparken nästa vecka.

Rekryteringen till utskottet ligger för tillfället på is.
- Planeringen ligger i fas.

● (R) När låses dörrarna till SAM huset?
- Styrelsen stötte på problem att komma in i förrådet under gårdagskvällen.
- Simon svarar att dörrarna låses 17.30. Ellen tar kontakt med husansvarig och

undersöker om det går att lösa så att vi har åtkomst dit även kvällstid.

10 § BetSek-representant:

● (I/D) Lådbilstävling
- Lovisa har undersökt intresset i BetSek och många har varit positivt inställda

till det. Evenemanget kommer i så fall ske under hösten.
- Diskussion kring en alternativ tävling med att bygga flottar vid

campusdammen tillsammans med BetSek.
- Lovisa kommer att diskutera båda idéerna med generalerna och BetSek.

● (D) Programlåtar till BetSek sångbok
- Overallutskottet önskar programspecifika låtar till en gemensam sångbok.
- Elin har skrivit en låt som styrelsen godkänner.
- Lovisa och Elin lägger ut en tävling och omröstning på Facebook där

medlemmarna får vara med och föreslå samt bestämma vilka låtar som ska
representera personalvetarna.

● (I) Overaller
- De beställda overallerna är på gång och beräknas komma under sommaren.
- Det kommer att vara en overallinspark efter insparken. Ellen och Lovisa

undersöker och vi kan få tag på overallerna innan detta.
● (I) Förenklat sätt till att fylla i verksamhetsbidrag

- BetSek ska införa ett nytt sätt att fylla i verksamhetsbidrag via en hemsida
med färdiga frågor.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

●

12 § Övrigt:

● (I) Lediga poster inom BetSek
- Det har annonserats lediga poster inom beteendevetarsektionen: ordförande,

vice ordförande, ekonomiansvarig och valberedning.
- Även utskotten: festeriet, pub-utskottet och overall-utskottet söker nya

medlemmar.
● (I) P-riks vakant post - Ekonomiansvarig



- Sista ansökningsdag och dag för nominering är den 3/5.

13 § Nästa möte

● Tisdag 10/5 kl. 15:00

14 § Mötet avslutas

● 10:20

Justerad av: Elin Lycksell, kl 11:07, torsdag 28 april.


