
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 

PLUM är studerandeföreningen för Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Under året 

har PLUM verkat för ca 180 medlemmar och bedrivit verksamhet genom fyra utskott samt 

Beteendevetarsektionen och Personalvetarstuderandes Riksförbund. Styrelsen, som har till uppgift 

att leda föreningens verksamhet, består av en styrelsekärna med ordförande, vice ordförande, 

kassör och sekreterare. Styrelsekärnan kompletterades inledningsvis med en ledamot och en 

suppleant från varje utskott, samt en representant för Personalvetarstuderandes Riksförbund och 

representant i Beteeendevetarsektionen.  

 

Styrelsemedlemmar: 

Ordförande:   Sofia Sehlstedt (Pontus Söderberg) 

Vice ordförande:  Emma Ericsson 

Sekreterare:   Ida-Maria Rundén 

Kassör:   Anton Forsberg 

 

Utskott och utskottsansvariga: 

Utbildningsutskottet:  Therese Dahlberg (Sofia Sehlstedt) 

Klubbkult:   Sofie Hådén 

Sportutskottet:   Erik Langborg 

PR-utskottet:   Erica Ejnestrand 

 

Ledamöter: En representant från varje utskott 

Suppleanter: En representant från varje utskott 

 

P-riks:    Gustaf Ahne 

Beteendevetarsektionen: Liv Söderqvist 

 

Valberedningen:  Sara Westman och Elias Henrysson 

 

Representanter i valberedningen har till uppgift att hålla sig informerade om föreningens löpande 

verksamhet samt nominera representanter till styrelsekärnan på PLUMs årsmöte.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Möten 

Styrelsemöten har hållits var tredje vecka, med undantag för längre lov. På dessa har styrelsekärnan 

samt ledamöter och suppleanter i utskotten deltagit. Under året har även Programrådet haft löpande 

möten, där ordförande i Utbildningsutskottet deltagit å PLUMs vägnar. Vice ordförande har 

representerat PLUM i Uniadens ägarstämma. Ett Årsmöte har också anordnats.  

 

Återsparken 

Tredje helgen i februari anordnades Återsparken av ettorna, för att tacka tvåorna för den fantastiska 

mottagning de fick under hösten. Det var två kvällar med tävlingar, spex och dans. Helgen blev 

minst sagt lyckad! 

 

Ordförandeträff 

I april höll P-riks sin ordförandeträff i Stockholm. Ordförande Pontus och Vice ordförande Emma 

vad på plats och spenderade två dagar tillsammans med ordförande samt vice från de andra 

medlemsföreningarna runtom i Sverige. Temat på helgen var ledarskap.  

 

Riks-p 

Två representanter från PLUMs styrelse åkte tillsammans med programansvarige och en lärare från 

programmet till mötet, som i år hölls på Södertörn Högskola. Det hölls föreläsningar och 

workshops under temat ”Det gränslösa arbetet”.  

 

Utsparken 

Utsparken arrangerades av ett gäng personalvetarstudenter från termin 4 i slutet på vårterminen. 

Utsparken var för att fira klassen som tog examen i juni 2015.  

 

Insparken 

Vid höstterminens start hölls en inspark för de nya studenterna på Personalvetarprogrammet. 

Ansvaret för insparken hade tre generaler, som för att bli betrodda detta uppdrag genomgått en 

mottagningsutbildning med Umeå Studentkår. Under tre veckor anordnades olika aktiviteter där 

alla ettor och tvåor var välkomna att delta. Syftet var att alla skulle ges chans att lära känna 

varandra, och att ge de nya studenterna ett varmt välkomnande.   

 

PLUM-dagen 

I september 2015 anordnades enligt tradition PLUM-dagen – en dag för de nya studenterna att lära 

sig mer om PLUM som studentförening och även en chans att träffa våra samarbetspartners. PLUM 

bjöd på lunch, och sedan höll styrelsen en presentation. Därefter introducerade projektledare för 

Uniaden, Emil Manninen, arbetsmarknadsdagen, och sedan fick våra samarbetspartners 

Akademikerförbundet SSR samt Vision chans att presentera sig. Dagen avslutades med mingel.   

 

 

 

 



 
 

Utvecklingsdagarna 

Utvecklingsdagarna med P-riks ägde under året rum i maj och i oktober. I maj var då nyblivne 

ordförande Sofia på plats i Stockholm, där föreläsningar och workshops om påverkansarbete hölls. 

I oktober åkte Sofia och Gustaf, P-riksrepresentant, på Utvecklingsdagar med tema ”Förening 

möter näringsliv”.  

 

P-EPP 

Nytt för i år var P-EPPen, vilket står för PLUM-EPP. Denna var till för att peppa de nya studenterna 

att söka till styrelsen, och hölls i samband med att ansökningsperioden skulle öppna. PLUM bjöd 

på läsk, tilltugg och anordnade ett musikquiz. En källarlokal pyntades med roll-up, lila ljuslyktor 

och massa ballonger kvällen till ära, och eventet blev lyckat! 

 

Uniaden 

I januari 2004 deltog PLUM för första gången i Norrlands bredaste arbetsmarknadsdag, Uniaden,  

som hålls vid Umeå Universitet. PLUM står idag som en av fyra delägare i Uniaden, tillsammans  

med NTK, HHUS och UMSYS. PLUM stod under dagen i en monter tillsammans med de andra 

ägarföreningarna.  

 

Styrelsearbete 

Under året har vi stött på problem då vi haft två avhopp från styrelsen. Det första skedde under 

vårterminen då ordförande Pontus Söderberg valde att avsäga sig sin post på grund av planerade 

utbytesstudier. Styrelsen fann inget stöd i föreningens stadgar, och då Vice ordförande Emma 

Ericsson gärna stannade på sin position fick vi tänka om. I stadgan står att styrelsemöte är högsta 

beslutande organ mellan årsmöten, så vi röstade inom styrelsen fram en tillförordnad ordförande. 

Vi valde att göra detta internt då vi kände att ersätta ordförande med någon helt ny hade satt 

styrelsens arbete i paus. Sofia Sehlstedt klev in som ordförande, och Therese Dahlberg klev upp 

som utskottsansvarig. Platsen i Utbildningsutskottet fylldes inte, då vi inte ansåg det nödvändigt.  

 

Något extra årsmöte hölls inte. Detta berodde på att stadgan även här var otydlig, och något 

tidsspann för när kallelse skulle vara medlemmarna tillhanda fanns inte. Slutsatsen som drogs var 

att det, precis som för årsmöte, var fyra veckor innan. Då bytet skedde i mitten på maj fanns inte 

möjlighet att kalla medlemmarna till möte innan sommaren. Efter sommaren var treorna på praktik 

och styrelsen hade fullt upp med inspark och annat, och ett extrainsatt årsmöte prioriterades inte. 

Styrelsen är enig om att det inte sköttes perfekt, men att vi gjorde så gott vi kunde under 

omständigheterna som var. Utöver avhoppet av ordförande hoppade ansvarige för Sportutskottet, 

Frida Norström, av. Hon ersattes av Erik, som satt som suppleant. Då Sportutskottet hade mycket 

på gång söktes en ersättare bland medlemmarna, och Emma Tellström valdes in av styrelsen.  

 

Styrelsens huvudfokus i år har varit att stärka föreningen inför framtiden genom en strukturerad 

styrelse, och vi har funderat över hur styrelsearbetet ska kunna utvecklas för att gynna 

medlemmarna på bästa sätt.  Vi har tillsammans arbetat fram en ny styrelsestruktur som vi tror 

kommer göra PLUM till en på sikt stabil förening och också stärka Umeå Universitet som 



 
 

utbildningsort för personalvetarstuderande. Verksamhetsåret 2016 blir första året med den nya 

strukturen, och vi ser fram emot att hjälpa den nya styrelsen in i detta! För att hjälpa kommande 

styrelser i sitt arbete har vi lagt mycket tid på att se över PLUMs stadgar, och tagit fram en mall 

för ett överlämningsdokument.  

 

PLUM hade under höstterminen också äran att stå som värdförening för Personalvetarstuderandes 

Riksförbunds årsmöte 2015. En projektgrupp planerade hela helgen, och det kom drygt 50 

personalvetarstudenter från Sveriges alla hörn.  Besökarna fick delta på PLUMs första HR-dag, 

vilket gav våra medlemmar en chans att nätverka med studenter från andra lärosäten.  

 

PLUM har haft fortsatt gott samarbete med våra samarbetspartners Akademikerförbundet SSR, 

Vision och Sveriges HR Förening. Samarbetet med Adecco har avslutats, men vi undersöker 

möjligheten till nytt samarbete med ett rekryterings- och/eller bemanningsföretag. Ett samarbete 

med Jusek inleddes inför insparken, där de bidrog med T-shirtar till de nya studenterna.  

 

PLUM 

Sofia Sehlstedt, Ordförande 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse P-riksrepresentant 2015 
Det jag har gjort under mitt år som P-riksrepresentant är att dels fått medlemmar att skriva under 

PLUMs egna medlemsregistrering samt att använda den för att registrera PLUMs medlemmar hos 

P-riks (Personalvetarstuderandes Riksförbund). Sedan har jag sökt verksamhetsbidrag från P-riks 

till PLUM, vilket vi blivit beviljade under både vår- och hösttermin.  

Jag har varit med och deltagit i riksmöte och årsmöte i PLUM, det jag har gjort där är varit PLUMs 

röst under mötena. Det var väldigt lärorikt och intressant att möta studenter från olika P-program 

runt om i Sverige och ta del av deras erfarenheter. Riksmötet hölls 2015 i Göteborg med Pegasus 

som värdförening, och Årsmötet 2015 ägde rum i Umeå.  

För att sammanställa allt så har jag gjort följande under 2015: 

 Registrera medlemmar  

 Sökt verksamhetsbidrag 

 Deltagit i Års- och riksmöte 

 

Gustaf Ahne, P-riksrepresentant 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse 2014/2015 

Beteendevetarsektionens verksamhetsmål och syfte 
BetSek är länken mellan Umeå Studentkår och samtliga programföreningar under 

Beteendevetarsektionen vars främsta uppgift är att dela ut bidrag till samtliga aktiva föreningar. 

BetSeks syfte med verksamheten är att verka för att utveckla de representerade studenternas 

utbildningar på ett positivt sätt. BetSek ska också verka för att studentinflytandet ska öka.  

I likhet med förra årets verksamhetsplan behåller BetSek sin ordinarie verksamhet och har även 

påbörjat en del nya projekt. 

 

 

Möten 

Vi har deltagit i möten gällande: 

 Sektionsrådet 

 Utbildningsrådet 

 Kårstyrelsen 

 Kårfullmäktige 

 Husrådet 

 Pedagogiska institutionens utbildningsutskott 

 Studentrådet 

 

 

Arrangemang 

 Vi har anordnat styrelsekickoff. 

 Vi har genomfört en gemensam sittning för alla BetSeks studenter. 

 Vi har hållit en gemensam examensceremoni för alla BetSeks studenter, med undantag för 

psykologstudenterna då de anordnar en egen examensceremoni för avgående studenter. 

 Vi har anordnat en gemensam julfest för alla BetSeks studenter. 

 

 

Samarbete/sammanhållning 

 Utbildningsbevakaren har aktivt deltagit i alla möten och har varit en bra länk mellan 

sektionen och kåren. Utbildningsbevakaren har alltid varit inbjuden till BetSeks samkväm.  

 Vi har hållit kårföreningarna uppdaterade vad som hänt i sektionen genom kontakt med 

kårföreningarna.  

 

 

Övriga uppdrag 

 Vi deltog i rekryteringsarbetet när BetSek och HHUS sökte ny utbildningsbevakare.  

 Vi har uppdaterat och lagt ut information angående BetSek via sociala medier. 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Sportutskottet 2015/2016 
Under verksamhetsåret 15/16 har sportutskottet fortsatt verka för medlemmarnas hälsa och 

välbefinnande genom att anordna olika aktiviteter. Detta år har vi fokuserat på att erbjuda nya typer 

av aktiviteter för att nå så många som möjligt av våra medlemmar. Men vi har även fortsätta med 

dem mest omtyckta och klassiska sportaktiviteterna och traditionerna.  

Vi började det nya verksamhetsåret med att åka på en skidresa till Åre. 53 glada personalvetare 

fick tillsammans njuta av en fantastiskt rolig resa. Under våren fortsatte vi anordna olika typer av 

sportaktiviteter, allt från innebandy – och fotbollsträningar till en turnering i badminton. 

För att intressera studenter vi inte nått ut till tidigare valde vi att satsa på ett nytt koncept: 

morgonträning med frukostbuffé. Vi gillar att ta tillvara på kompetenser och resurser inom vårt 

program så denna träning instruerades av vår numera ordförande Sofia Sehlstedt som är instruktör i 

Bodystep. Detta blev en succé vilket ledde till att vi anordnade ett liknade event även under hösten. 

Denna gång instruerade personalvetarstudenten Jenny Fahlgren oss genom ett Body pump pass. 

Våren avslutades med träningar inför brännbollsyran där vi ställde upp med laget Tinder FC som 

otroligt nog lyckades att inte ta mer än 10 poäng totalt på alla gruppspelsmatcher. Men vad gör det 

när vi har roligt tillsammans? 

Höstterminen startade med en beachturnering som anordnades under nollningen. Det var en hård 

kamp då nollegrupperna tävlade mot varandra, turneringen togs hem av Nivea sun. Vi fortsatte 

hösten med mera nytänk och arrangerade ett danspass med hjälp av klubbkults ordförande Sofie 

Hådén som rutinerad danstränare. Detta blev ett uppskattat event där alla som deltog gick därifrån 

med nya hiphop-moves. Vi tog oss även tillbaka ett par år till tiden då man fortfarande hade upprop 

och behövde lämna lapp vid frånvaro, vi anordnade en nostalgisk idrottslektion.  

Inom personalvetarprogrammet finns ett brinnande intresse för fotboll där av har vi under hela 

verksamhetsåret haft kontinuerliga fotbollsträningar. Vi har även haft en träningsmatch mot läkarna 

för att förbereda oss inför Umeå World Cup, turneringen som vi förra året gick segrande ur. Bortsett 

från alla fotbollsträningar har vi suttit i planeringsmöte inför kommande Umeå World Cup som går 

av stapeln den 19 – 20 februari. Där vi även i år ryktas ha ett finallag.  

Erik Liljestrand och Emma Tellström 

Ordförande och Vice ordförande i sportutskottet  

(Frida Norström f.d. ordförande under våren 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Utbildningsutskottet 2015 
Utbildningsutskottets huvuduppgift är att arbeta med samt bibehålla kvaliteten 

personalvetarutbildningen i Umeå. Utbildningsutskottet är det utskott som studenterna först och 

främst vänder sig till när de stöter på problem eller svårigheter med utbildningen, och fungerar som 

en länk mellan Programråd, lärare och enskilda studenter. Utbildningsutskottet har ett kontinuerligt 

uppdrag att informera studenter som läser personalvetarprogrammet om deras rättigheter, samt 

vikten av att de gör sin egen röst hörd genom kurs- och momentutvärderingar. Under 

verksamhetsåret har utbildningsutskottet fortsatt arbeta med samt bibehålla kvalitén på vår 

utbildning. Detta har vi gjort genom att föra diskussioner under möten om problem med exempelvis 

lärare eller kursupplägg, och se till att det som kommer fram förs vidare till rätt forum så som 

Programrådet. Utbildningsutskottet arbetar även med att anordna evenemang och föreläsningar 

utöver det som utbildningen redan erbjuder. Detta görs eftersom det är givande för studenterna att 

själva få chans att komma till tals i frågor som rör föreläsning eller liknande.  

 

Under VT 15 anordnade utbildningsutskottet en gästföreläsning i Retorik med Anders Bek, som 

var mycket uppskattad. Föreläsningen fokuserades kring icke verbal kommunikation där deltagarna 

fick ta del av många intressanta tips som är bra att tänka på vid olika former av presentationer och 

redovisningar.  

 

Representant från utbildningsutskottet deltog under VT 15 på Riks -P årsmöte som denna gång 

anordnades på Södertörns högskola. Dagarna innehöll olika föreläsningar med inriktning på det 

gränslösa arbetet och utbyte av erfarenheter mellan studenter och programansvariga inom Riks-P.  

 

Det årliga uppdraget ”Årets lärare” genomfördes slutet VT 15, vilket uppskattades av både 

studenter och de tre lärare som fick utmärkelsen.  

 

Under HT 15 anordnades för första gången någonsin en HR - dag, för planeringen och 

genomförandet av dagen tillsattes en speciell projektgrupp som förutom utbildningsutskottet 

bestod av studenter från samtliga årskurser. Till dagen var fyra gästföreläsare inbjudna som alla 

talade kring temat mångfald. Dagens uppskattades alla både studenter och inbjudna gäster.  

 

I slutet av HT 15 anordnade utbildningsutskottet ett studiebesök till personalfunktionen på Umeå 

Kommun, besöket var uppskattat hos de som deltog.  

 

Therese Dahlberg & Sofia Sehlstedt 

Ordförande i Utbildningsutskottet & f.d. ordförande i Utbildningsutskottet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse KlubbKult 2015  

Vi startade vårt KlubbKult-år med en ”P-fest” i slutet av april i samband med att sportutskottet 

anordnade en badmintonturnering. Ett event som höll till på Lokal och där medlemmarna fick visa 

sin kreativa sida när de klädde ut sig till olika saker som började på bokstaven P. Ärofyllda priser 

i form av bästa utklädnad samt årets P-vetare delades ut. Där det sistnämnda prestigefyllda priset 

avgjordes genom ett antal tävlingar. 

 

I maj valde vi i KlubbKult att uppmärksamma chokladbollens dag, där vi bjöd in våra fikasugna 

medlemmar till samkväm över en lunch. Ett mindre event men som vi ändå upplevde som 

uppskattat. Innan vi i juni skildes åt för jobb, resor sol och bad anordnade vi en sommarfest. Sofie 

öppnade dörrarna för en hederlig korridorsfest och kubbspelande på Ålidhem. Ett mysigt avslut på 

terminen som avrundades vid Nydalasjön där treorna hade sin examensfest. Sommaren följdes upp 

av en nollningsperiod där det inte fanns utrymme för oss att arrangera något speciellt. 

 

I november var det så dags för den omtalade och efterlängtade Reunionsittningen. Tillfället då de 

nya på programmet för första gången fick träffa treorna som varit iväg på praktik hela hösten. Efter 

härliga återföreningskramar mellan tvåor och treor samt mingellek för bordsplacering avnjöt vi en 

tvårätters middag på Rex festvåning. Ett, med facit i hand, lyckat evenemang där vi tackar 

respektive årskull för kreativa sånger, bildspel och spex under sittningen. 

      

Innan jul skulle Personalvetarnas julfest anordnas. KlubbKult startade upp arbetet med att boka 

dag och lokal men fick sedan uppskattad avlastning i form av några duktiga tvåor utanför styrelsen. 

Ett väl genomfört evenemang som höll till på Lokal och som innehöll många skratt och dans in på 

småtimmarna. 

 

I skrivande stund är planer för ett kommande event under februari/mars igång, men med både en 

beachturnering som treorna anordnar, tillsammans med student-ski, Umeå World Cup-sittning och 

Återspark i görningen förstår man att lediga tillfällen i kalendern är få. Hur som haver tänker och 

hoppas vi att det blir ett bra tillfälle att kicka in den nya utskottsansvarige samtidigt som vi kickar 

ut oss själva! Det blir också ett perfekt tillfälle att återuppta en temafest som tidigare anordnats 

under vinter-/vårkanten men som det inte funnits tid för att genomföra under de senaste 

verksamhetsperioderna. Som nyss nämnt är även Umeå World Cup på gång – En fotbollsturnering 

för programmen på universitetet med tillhörande sittning efteråt. Anna-Karin sitter med i 

projektgruppen för detta evenemang som är ett roligt tillfälle för att lära känna andra studenter på 

skolan. 

 

Till festerna och sittningarna som arrangerats av KlubbKult har vi även fått bra hjälp att utforma 

kreativa logotyper som speglar eventen på ett ypperligt sätt.   

 

Med detta skrivet börjar det sakta men säkert smälta in att vår mandatperiod lider mot sitt slut. Vi, 

Sofie och Anna-Karin vill tacka alla medlemmar som stått ut med oss och som gjort detta år så 

himla roligt och lärorikt! Det är med kluvna känslor vi nu kommer lämna över detta givande 

uppdrag till någon ny driven och motiverad personalvetarstudent. 

 
Sofie Hådén och Anna-Karin Kindberg, Klubbkult 2015 



 
 

Verksamhetsberättelse PR-utskottet 2015 
Våren 2015 inledde PR-utskottet sitt arbete med att uppdatera hemsidans design. En grafisk 

formgivare fick uppdraget att ta fram en ny header. Fliken ”Styrelsen genom tiderna” skapades 

med bilder och information om gamla styrelsemedlemmar. PR-utskottet har ägnat mycket tid åt att 

göra ett problematiskt domänbyte, då tidigare domän låg hos ett danskt företag som var svåra att 

kontakta. Processen lyckades tillslut och domänen finns nu på samma webbhotell som hemsidan 

är uppbyggd i (Binero).  Detta underlättar kommunikationen och tillhandahållandet av viktig 

information. I samband med uppdateringen av hemsidan rensade PR-utskottet bland gamla bilder 

och förde över dessa till en hårddisk som köptes in. På så sätt kunde styrelsen lagra minnen och 

viktig information från tidigare händelser. 

PR-utskottet har under sitt verksamhetsår satsat mycket på att synas i sociala medier. På Facebook 

har fotoalbum skapats med bilder från olika aktiviteter från läsåren 14-16. Instagram har använts 

flitigt och har varit effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv då många medlemmar nås. PR-

utskottet beslutade tillsammans med övriga styrelsen om att införa ett nyhetsbrev i början av varje 

månad. Nyhetsbrevet publiceras på Facebook och hemsidan och innehåller information om 

kommande händelser att se fram emot för PLUM:s alla medlemmar. PR-utskottet har även under 

vårterminen 2015 tagit fram ett nytt profilmaterial i form av en termos, som sedan sålts till PLUM:s 

medlemmar under årets gång.  

Under 2015/2016 har PR-utskottet arbetat kontinuerligt med att hålla informationen flödande 

mellan medlemmar, styrelse och samarbetspartners genom PLUM:s hemsida, Facebook och 

Instagram. Det har exempelvis handlat om att lägga ut bilder från sittningar, sportaktiviteter eller 

gästföreläsningar, men en stor del av PR-utskottets arbete har även varit att marknadsföra 

samarbetsparters olika event. Utöver det har vi marknadsfört de olika posterna vid ansökningen till 

PLUM:s styrelse 2016. 

PR-utskottet avslutar sin post med att införskaffa en systemkamera som kan användas av den nya 

styrelsen. En förbättrad kvalité på bilder förmedlar ett mer professionellt intryck av PLUM som 

studentförening.  

PR-utskottet genom Erica Ejnestrand & Anna Sandberg  


