
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 10/5-22

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

● 15:07

2 § Val av justerare

● Lovisa

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (I/B) Goodiebags - Material
- PLUM ska välkomna nyantagna ettor på deras första dag och dela ut

goodiebags.
- Styrelsen beslutar tillsammans vad vi önskar ska finnas i påsarna. Simon

sammanställer en lista att skicka iväg till våra sponsorer/samarbetspartners.
- Simon har redan nu beställt rabattkoder från Campusbokhandeln.

● (D/B) PLUM-påsar



- Diskussion om vi önskar beställa hem vita eller svarta PLUM-påsar. Båda
visionerna finns flera av i förrådet. Kommer överens om en kompromiss att
använda både svarta och vita påsar.

- Vi ansöker bidrag från Sveriges HR-förening till PLUM-påsarna. Simon tar
kontakt med dem.

● (I/D) P-riks på besök
- Återkoppling från P-riks om digitalt besök i samband med ett styrelsemöte.

Simon hade föreslagit onsdag den 25/5 som passade bra för dem.
- Styrelsen önskar hellre måndag 23/5. Simon återkopplar till P-riks och

undersöker om det nya datumet kan fungera. Annars kommer besöket att ske
under hösten.

● (D) Medlemsrekrytering
- Intresseanmälan till utbildning tillsammans med Umeå Studentkår gällande

rekrytering av nya medlemmar till både kåren och vår förening. Datumen är
11/5, 18/5, 25/5 under 3 timmar kvällstid.

- Simon undersöker om vi kan skicka olika representanter till tillfällena. I så fall
kan vi dela upp det så att flera styrelsemedlemmar får ta del av utbildningen
samtidigt som vi ger tid till annat.

● (D/B) PLUM-dagen
- Simon har skickat ut save-the-date till våra samarbetspartners. Datum blir 5/9

9-15.30.
- Det ska även arrangeras ett möte med generalerna om PLUM-dagen och

insparken innan maj är slut.
- Fundering om vi ska beställa in en projektorduk till PLUM-dagen och

kommande evenemang på PR- och marknadsföringsbudgeten.
- Diskussion att väga kostnaden mot nyttan av att vara utomhus.

Utomhus-konceptet fick fin respons förra året och att det var uppskattat att
komma ifrån plugget. Ett alternativ är att vara på campus eller i en annan
lokal.

- Simon undersöker kostnader för att hyra elverk, stolar och bord och
återkommer. Han bokar även en back-up lokal på campus för dagen.

5 § Vice ordförande:

● (I/D) Må bra runda, arbetsstatus och uppföljning
- Ny stående punkt på dagordningen. Alla poster i styrelsen får berätta hur de

mår, hur det går med styrelsearbetet och i fall de önskar stöttning eller
liknande.

● (B) Granskning av PLUM-webbsidan
- André och Lovisa tar på sig att undersöka hemsidan och se om det är något

som ska uppdateras.
● (I/B) Anmärkning från PLUM:s internrevisor - har svårt att genomföra sitt uppdrag

- Vår internrevisor Victor har hört av sig och önskar bättre insyn i vårt
styrelsearbete.



- (B) Beslut om att lägga till Victor i vår gemensamma Facebook grupp där han
kan ta del av kallelser och mötesprotokoll.

● (I/R) Husrådsmöte den 13/5 13:00-13:45
- Styrelsen önskar att lampan i styrelserummet fixas.
- Inga övriga önskemål.

● (R) Återsparkens finsittning
- En stor eloge från André till de som har hjälp till och arrangerat återsparken.

Det har talats gott om evenemanget bland de som deltog.

6 § Ekonomiansvarig:

●

7 § Sport- & hälsoansvarig:

●

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● (I) Information till Jenny om aktiviteter
- Under möte med programrådet uppkom önskemål från studievägledare Jenny

om bättre information kring våra evenemang.
- Styrelsen ska ha detta i åtanke under kommande evenemang och att, ifall

aktiviteter sker under studietid, informera Jenny om detta.
● (I)Årets lärare utskick 11/5

- Formulären för alla årskurser är förberedda och skickas ut imorgon. De
kommer att finnas tillgängliga i 9 dagar.

● (I) (D) Ants
- Simon och Maria har haft möte med Albin som är kontaktperson på Ants.
- Albin har återkommit med förslag på datum för workshop, förslagsvis den

23-27 maj.
- Styrelsen kommer överens om att istället föreslå den 20 maj. Om det inte

fungerar kan evenemanget istället ske under höstterminen.

9 § Eventansvarig:

● (I) P-festen - blir nog ej av.
- På grund av bristande intresse efter en omröstning kommer årets P-fest nästa

helg troligtvis att ställas in.
● (I) Sångbok - framsida?

- Ellen håller på att skapa en sångbok till nya ettor. Visar förslag på framsida
som styrelsen godkänner.

- Efterfrågar även förslag på låtar, bilder och innehåll till sångboken. Om någon
har ett önskemål kan denne höra av sig till Ellen.

● (D) Införskaffa kamera som Daria tipsat om pga enklare om PR inte kan delta.



- Förslag om att införskaffa ytterligare en kamera ifall PR- och
marknadsföringsansvarig inte kan delta på evenemang.

- Styrelsen tar inget beslut utan kommer att fundera på saken.

10 § BetSek-representant:

● (R) Extrainsatt årsmöte för BetSek
- Uppmärksammande om att det är viktigt att vår styrelse deltar på BetSek

årsmöten för att föra fram PLUM:s och PLUM:s medlemmars intressen.
- Under förra veckans årsmöte föreslogs en stor omstrukturering i

BetSek-styrelsen som även påverkar vår styrelse, speciellt posten
BetSek-representant.

- Vi tar med oss att det krävs bättre kommunikation inom vår styrelse för att öka
deltagandet på årsmötena och förståelsen för BetSeks verksamhet. Den
officiella FB-gruppen kan med fördel användas så att informationen inte
missas.

● (I) Nytt extrainsatt årsmöte med BetSek
- Ingen majoritet på förra årsmötet gjorde att båda förslagen om omstrukturering

bordlades. Istället kommer frågan lyftas på ett nytt extrainsatt årsmöte den
30/5.

- Lovisa presenterar de två förslagen som kommer att röstas om på kommande
årsmöte.

- Vi kommer att ha ett möte innan det nya extrainsatta årsmötet för att diskutera
förslagen vidare.

● (D) Finns sista möjlighet till att ansöka till BetSek-styrelse & utskott!
- Pub-, overall- och festeriutskottet söker medlemmar.

● (I) P-låt tävling till BetSek sångbok
- Lovisa har publicerat en tävling på facebook där våra medlemmar får tävla om

och rösta på vilka som ska representera personalvetarprogrammet i BetSeks
sångbok.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● (D) Boka fotografering
- (B) Beslut om att ta gemensamma gruppbilder på styrelsen måndagen den

23/5 innan styrelsemötet kl. 9:00.
- Dresscode under fotograferingen är mörka byxor och PLUM-tröjan.

● (R) Bilder
- Styrelsen har inga invändningar och är överens om att Sophie gör ett jättebra

jobb med fotografering under evenemang.

12 § Övrigt:

● (R) Lås på PLUM-förråd
- Lås är på gång via Umeå Studentkår.



● (R) PLUMs ikon konverterad till EPS filer eller illustrator filer eller annat format där
dom är vektoriserade.

- Fundering om logotyp för tröjor till utbildning- och näringslivsutskottet. Maria
få ta kontakt med universitetet för vidare hjälp.

13 § Nästa möte

● Måndag 23/5 kl. 10:00

14 § Mötet avslutas

● 17:23

Justerad av: Lovisa Wallin, 13/5 kl. 14:45


