
   

 

 

 

Styrelsemöte 20/12–2021 klockan 16.15 på Engelska Parken 

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Tove Hiller, Rebecka Albertsson, Andrea 

Karthäuser, Mikaela Sandqvist, Victoria Svensson, Nils Elvegård, Malin Eriksson, Thomas 

Spreigl, Cornelia Svalland, Ulrika Tilstam, Anastasia Lazareva, Julia Bergqvist, Carolina 

Wiezell, Alexander Göransson, Nora Bohlin, Wilma Anselmby. Närvarande via Zoom: 

Nanna Bergquist, Evelina Hultqvist, Isabelle Korhonen, Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.26. 

 

Styrelsen beslutar att adjungera in Malin Eriksson, Thomas Spreigl, Cornelia Svalland, 

Ulrika Tilstam, Anastasia Lazareva, Julia Bergqvist, Carolina Wiezell, Alexander Göransson, 

Nora Bohlin, Wilma Anselmby, Nanna Bergquist och Evelina Hultqvist med närvarorätt utan 

tillika rösträtt.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till ”P-riks Riksmöte” § 11 Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Cornelia Svalland väljs till justeringsperson till nästa möte.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Haft en del kontakt med generalerna, bokat avslutningsmiddag och bokat in 

utvärderingssamtal. Har även haft lite kontakt med P-riks angående att eventuellt vara värd 

för Riksmötet 2022. Har också hunnit med att signera alla de samarbetsavtal som Emil jobbat 

med under terminen. Sedan sist har jag även bockat av ett besök i de kvarvarande utskotten  

Vice ordförande: 6 av 8 avtal är nu signerade med våra samarbetspartners. Det har varit 

väldigt mycket fram och tillbaka med Unionen, men den 16/12 ska jag ha ett sista möte med 

dem där de signerar avtalet. Utöver detta har det varit mest löpande arbete under veckorna 

som gått.  

Sekreterare: Nu känns det ganska lugnt. Jag förbereder inför överlämningen som jag har 

bokat in med Cornelia och sista styrelsemötet. 

Ekonomiansvarig: Haft överlämning med generaler och Evelina, gjort bokföringen, löpande 

arbete. 



   

 

Webmaster: Sen senast har jag laddat upp protokoll från styrelsemötet och 

föreningsstämman på hemsidan, och delat PVDs inlägg på LinkedIn för ökad respons! Jag har 

också publicerat en ny annons på vår karriärsida och PA Jobb och Praktik! 

Evenemangssamordnare: Jag har haft ett sista möte med utskottet för att planera det sista 

inför vinteravslutningen, vi har dock pga väldigt lågt intresse valt att ställa in den.  

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

Marknadsföringssamordnare:  

Näringslivssamordnare: Vi kommer att hålla event nu med Uppsala Kommun på torsdag 

16/12. Haft mitt sista utskottsmöte på plats  Men ska nog köra Zoom-möte nästa tisdag och 

hitta på en liten avslutning så blir nog kul! 

 

PVD:  

 

Valberedningen:  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga deltagande i mötet går varvet runt där man får lyfta hur man mår för tillfället.  

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Rebecka uppmuntrar samtliga att svara på enkäten som skickats ut. Victoria uppmärksammar 

att det första podd-avsnittet med de nya podd-mastersen släpps i veckan. Nils informerar om 

att princip allt är klart inför Vemdalen resan. Emil lyfter även att Unionen har signat avtal 

som samarbetspartner för verksamhetsåret 2022.  

 

§ 7 Inspark VT22 + styrelsens event 

Styrelsen kommer ha ett styrelseevent under insparken där styrelsen kommer överens om att 

hålla eventet den 22/1. Emil och Alexander ansvarar för att planera styrelseeventet till 

insparken.  

 

Styrelsen har även fått frågan från generalerna om lagindelningen under insparken VT22 kan 

hållas nykter. Styrelsen för diskussion kring frågan och beslutar att återkoppla till generalerna 

att det är okej att planera för en nykter lagindelning.  

 

§ 8 Kontoret + projektgrupp 

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft en projektgrupp som ansvarat för att inreda det 

nya kontoret. Då projektgruppen nu avgår behöver styrelsen utse en ny projektgrupp som kan 

ansvara för att göra klart kontoret. Emil och Carolina erbjuder sig att ansvara för att fixa klart 

kontoret.  

 

De som avgår ska även signera Dynamicus-tavlan efter mötet.  



   

 

Styrelsen tar en paus kl 16.56. Styrelsen återupptar mötet kl. 17.13.  

 

 Matilda Sivander, Alice Tegebro och Viktoria Persson ansluter till mötet kl. 17.13. Styrelsen 

beslutar att adjungera in Matilda Sivander, Alice Tegebro och Viktoria Persson med 

närvarorätt utan tillika rösträtt.  

 

Generalerna informerar om planeringen för insparken samt presenterar tema. Styrelsen 

beslutar att godkänna planering och tema för insparken.  

 

Matilda Sivander, Alice Tegebro och Viktoria Persson lämnar mötet kl. 17.48.  

 

§ 9 Wellbeing med Alumnicus 

Alumnicus har erbjudit sig att hålla i ett Wellbeing Program från och med den 17/1 för 

Dynamicus medlemmar. Detta kommer erbjudas gratis för Dynamicus medlemmar. Frida och 

Victoria ska marknadsföra på Dynamicus kanaler, men samtliga i styrelsen ska gemensamt 

ansvara för att sprida ordet om programmet.  

 

§ 10 Vaccinpass 

På de event som Dynamicus arrangerar med över 100 personer kommer vaccinpass krävas. 

Generalerna har inför insparken laddat ner en app som möjliggör att scanna vaccinpass och 

som inte heller sparar uppgifter. 

  

§ 11 Övriga frågor 

”P-riks Riksmöte” 

En annan personalvetarförening ska arrangera riksmötet för P-riks i vår som har diskuterats 

vid ett tidigare styrelsemöte. De har dock frågat om vi vill arrangera P-riks årsmöte i höst, 

vilket är en fråga styrelsen ska återkomma till senare.  

 

Rebecka lyfter även att hon har mejlat Mikael Allvin angående examensceremoni som 

hänvisat styrelsen till Studievägledningen.  

 

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 13 Återkoppling på mötet 

Kul möte!   

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.12.  

 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg               Sekreterare Tove Hiller 

 

 



   

 

_________________________   

Justeringsperson Cornelia Svalland  


