
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 23/5-22

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Föreningsrummet N.BET

Sekreterare: Hedda

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

● 10:38

2 § Val av justerare

● Sophie

3 § Godkännande av dagordningen

● Ja

4 § Ordförande:

● (I) Extra lokal PLUM-dagen
- Studievägledare Jenny har bokat en extra lokal i beteendevetarhuset för 20-30

personer. Lokalen kommer att agera back-up om det är dåligt väder.
● (D) Plum merch i goodiebags

- Simon och Sophie har designat tygpåsar och har ansökt om bidrag från
Sveriges HR-förening.

- Har även undersökt att ha något litet PLUM-profilmaterial i påsarna,
förslagsvis nyckelringar. Styrelsen godkänner detta.

● (I) (D) Kostnader för PLUM-dagen:



- Simon redovisar kostnader för bord, stolar, el-verk och projektor ifall
PLUM-dagen ska ske utomhus

- Tilda flikar in att budgeten räcker till.
● (B) PLUM-dagen inomhus eller utomhus

- Vi satsar på att ha PLUM-dagen utomhus i år. Vid dåligt väder kommer den
ske i bokad lokal inomhus.

5 § Vice ordförande:

● PLUM-webbsidan
- André och Lovisa har gått igenom vår hemsida plum.nu och uppdaterat all

information så att den ska vara up-to-date.
- Vi behöver byta från styrelsen 2021 till styrelsen 2022, dock först aktuellt när

våra gemensamma gruppbilder är färdiga.
- De har även undersökt nytt tema och ny design - dock finns ingen tid för det

just nu. Förslagsvis att styrelsen kan höra runt om någon känner en kunnig
student som kan hjälpa oss med detta till hösten.

- Tips på sidor att hyra och köpa bostad på finns numera uppdaterat på
PLUM-webbsidan.

- Vi ska även lägga till länk till vår Facebook från hemsidan.
● Uniaden

- Möte den 16/5. Signe och Viktor är nya projektledare som, tillsammans med
projektgruppen, styr upp Uniadens årliga mässa.

- Planen är att mässan ska ske fysiskt i år på campus under januari månad.
● Husråd

- Inga ärenden har kommit in från studenter.
- Norra beteendevetarhuset kommer att få bättre belysning under hösten.

● SAMO
- Inget nytt att rapportera.

6 § Ekonomiansvarig:

●

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Alperna
- Elin har fått mejl från en person som jobbar med resor för studenter till

Alperna. Elin har undersökt kostnaderna och kan konstatera att erbjudandet är
för dyrt och därav inte av intresse.

● Brännboll v.22
- Elin kollar intresse om brännboll någon vardag nästa vecka.
- I och med mycket plugg, även BetSeks mini-yra, är intresset bristande.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:



● (I) Årets Lärare
- Röstningen är klar och Maria redovisar resultatet.
- De som blir årets lärare kommer att bli tilldelade blommor och diplom senare

under veckan. Utskottet kommer att ta bilder till våra sociala medier.
● (I) Närvara vid våra samarbetspartners evenemang

- Synpunkt från SSR:s föreläsning under förra veckan att styrelsen kan tänka på
att försöka delta i evenemang som arrangeras av våra samarbetspartners.

- Styrelsen kommer ha detta i åtanke.

9 § Eventansvarig:

●

10 § BetSek-representant:

● (I) BetSek har fyllt alla 5 platser i kårfullmäktige
● (I) Årsmöte med BetSek - Nytt förslag till stadgerevidering, förslag synka ihop

BetSeks föreningars årsmöten till 2 olika alternativ till månader
- Det har tillkommit ett nytt förslag till stadgerevideringen. Det nya förslaget

kommer i mångt och mycket likna det upplägg som vi har i vår styrelse, att det
ska finnas en egen post i varje förening som BetSek-representant.

- De förslagen som presenterades under föregående styrelsemöte har slopats
helt. Det är antingen förslaget ovan eller ingen förändring som kommer att
röstas om.

- Det har även kommit upp förslag om att synkronisera alla föreningars
årsmöten och besluta om att antingen ha dem i december eller april. Styrelsen
diskuterar förslagen.

- (B) En majoritet av styrelsen beslutar om att rösta för förändring av tid för vårt
årsmöte till december månad, för att synka med resterande föreningar inom
BetSek.

- Så många som möjligt från styrelsen bör delta i årsmötet måndagen den 30/5
kl. 17:15.

● (I) Mini-yran
- Stort intresse bland personalvetarna för Mini-yran onsdagen den 25/5.

● (D) Overall-utskottet
- Overall-utskottet vill ha kontakt med våra generaler för att bestämma tillfälle

för att pröva overaller. Om det inte finns intresse bland generalerna lämnas
istället ansvaret till styrelsen.

- Diskussion om overall-dagen ska vara innan, i samband med eller efter
insparken.

- (B) Ellen kommer att ha det primära ansvaret för kontakt med
overall-utskottet.

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:



● Sitta till december? Synas mer? Förslag/utskott?
- Om vi ska avsättas i december kommer arbetet med att rekrytera en ny styrelse

bli mer intensivt.
- André och Ellen erbjuder sig att hjälpa till och marknadsföra PLUM och

styrelsearbetet lite extra under hösten.
- Förslag om att arrangera en “Frukost med PLUM” som ett komplement till

“Fika med PLUM” under hösten.
- Även att använda PLUM-tröjorna mer under alkoholfria evenemang under

insparken så att ettorna vet var de kan vända sig med eventuella frågor.

12 § Övrigt:

● Möte generaler
- Generaler känner sig färdiga för att ha ett möte med de i styrelsen som vill

delta.
- Simon skickar förslag till generalerna om kl. 10 imorgon 24/5.

13 § Nästa möte

● Kommer att ske under höstterminens första veckor. Information kommer.

14 § Mötet avslutas

● 12:03

Justerad av: Sophie Stiernblad 31/5 09.30


