
 

Styrelseprotokoll PLUM 

 

Datum: 1/9-2022 

Mötesform: Styrelsemöte   

Plats: Föreningsrummet N.BET 

Sekreterare: Tilda Byström 

Närvarande: Simon Gipperth, Ellen Wemskog, Tilda Byström, Elin Lycksell, Lovisa 

Wallin, Maria Hägglund 

Vice ordförande: vakant post  

PR & marknadsföring: vakant post 

Ordinarie sekreterare: Hedda Eklöf är sjuk 

Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för 

information, (D) för diskussion, (R) för reflektion och (B) för beslut. 

1 § Mötet öppnas 

● Mötet öppnas 08:18 

2 § Val av justerare 

● Ellen Wemskog 

3 § Godkännande av dagordningen 

● Ja 

4 § Ordförande: 

● (R) Genomgång av vårterminens mandatperiod 

○ Bli bättre på att tillsammans gå igenom och avsätta tid för större förändringar 

inom Bet-Sek 



○ Sätta färre event nära varandra och sprida ut de mer. Vissa event förra 

terminen behövdes ställas in då det blev många event under en kort period och 

deltagandet minskat.  

○ För att det ska vara enklare att planera ska vi ha en översiktsplan för 

kommande styrelsemöten i höst med preliminära datum. 

○ Vara noggrannare med våra tider i chatten som är skrivna i vårt gruppkontrakt. 

 

● (D) Vakanta poster: Vice ordförande, Marknadsföringsansvarig 

○ Nyval innebär extrainsatt årsmöte 

○ Finns en intressent för PR & marknadsföringsposten, undersöka om denne vill 

sitta i ett utskott för att ge oss mer stöd, bland annat för fotografering vid 

event. 

○ Revidera listan med kontaktpersoner för PLUM för de poster som nu är 

vakant.  

 

● (I) PLUM-dagen 

○ Tre olika pass (10-12), (12-14), (14-16) 

○ Det är beställt mat till ettorna, ska hämtas i Lindell 09.00 

○ Köpa in dryck, t.ex. Pepsi eller cola.  

● Plugga med plum 

○ Detta var Andrés ansvar, Tilda har erbjudit att ta över detta, Ellen alternativt 

Hedda har även erbjudit sig att hjälpa till. 

○ Kontakta SSR för eventuell sponsring, till typ lunch, ev stickynotes 

5 § Ekonomiansvarig: 

• Tilda går igenom budget, budgeten följs på ett bra sätt och kommer hålla för 

kommande evenemang och aktiviteter.  

6 § Sport- & hälsoansvarig: 

● (I) Beachvolleyevent - (Tors 29 september Kl 10).  

● (I)(D) Grössjön (Sön 16 oktober Kl 10, söndag). 

● (I) Boule-turnering på Orangeriet (Ons 16 november, Kl: 19-2).   

○ Ovan tre är spikade och färdiga att genomföras och har en planerad budget 

utifrån S&H  

● (I) (D) Hemavan m. IKSU, december? Kostnad oklart. 

○ Posta på facebook hur intresset ser ut för Hemavan 



○ Åre kommer med största sannolikhet inte genomföras av aktuell styrelse.  

● (D) (B) Insta “Save the date” med kommande event och aktiviteter i höst ska läggas ut 

på instagram.  

● (I) Möte med S&H på söndag för vidare “småevent” och kvarvarande budget 

○ (B) Elin väljer att använda en del av sin budget för att bjuda sitt utskott på fika 

för ett kommande möte. 

7 § Utbildning- & näringslivsansvarig: 

● Tipsar Elin i S&H om Sip-adventure park som eventuellt kommande evenemang 

● Inför HR-dagen är två företag klar, ska fixa två företag till.  

8 § Eventansvarig: 

● (D) Ny högtalare till Plum  

○ Tilda kollar med Stefan om det är okej att vi använder en del av överskottet till 

en ny högtalare. 

● Ellen ger förslag för att eventuellt ha en mysig frukost för alla PLUMMARE någon 

gång i höst. 

 

● (D) Nytt kameraobjektiv som tar bättre bilder – budget diskuteras kring detta inköp, 

tanken är att eventuellt köpa ett nytt objektiv med bättre zoom och för att få skarpare 

bilder.  

● (R) Dela upp fotografering under insparken – eftersom PR & marknadsföring nu är en 

vakant post så beslutar vi att under kommande event dela upp ansvaret för vem som 

fotograferar och postar de bilder som tas.   

● (I) Kommande event: Oscars - Cykelfest - Reunion - Julsittning  

Dessa event har satta datum, en intressekoll för vilka som ska anordna cykelfesten ska 

publiceras så de hinner planera.  

9 § BetSek-representant: 

● (I) Uppstart av ny styrelse 

● (D) Nytt lås till vårt förråd. 

● (D) Göra det enklare att planera mellan program så event inte krockar 

○ Kolla om det skulle funka att ha en typ av gemensam kalender så att våra 

event inte krockar med de som Bet-Sek anordnar.  

 

 



10 § Övrigt: 

● (D) Skapa ny rutin på att göra ovvemärken inför event 

Fixa märken inför event som kan säljas på dessa evenemang, för att främja 

gemensamheten i att ha en ovve.  

Ellen har kollat med ett företag om ett PLUM-märke detta för att ha en offert på vad 

detta skulle kosta för oss och medlemmarna.  

● 14–16 oktober, kommer det vara utvecklingsdagar med p-riks då två representanter 

från PLUM kan få åka och delta. 

● Tilda ska kolla med Martin & servera om att eventuellt starta upp ett konto där.  

 

11 § Nästa möte 

● 29 september 15.15 – 18.15 

12 § Mötet avslutas 

● 10:38 

 

Justerad av: Ellen Wemskog 

 


