
   

 

 

 

Styrelsemöte 22/11 - 2021 klockan 16.15 på Kontoret Engelska Parken 

Närvarande: Frida Lögdberg, Rebecka Albertsson, Isabelle Korhonen, Cecilia Torlegård, 

Olivia Lundlev, Tove Hiller, Victoria Svensson, Emil Nikula, Mikaela Sandqvist, Nils 

Elvegård, Ingrid Jäder, Wilma Anselmby, Andreas Lindoff, Malin Eriksson. Närvarande via 

Zoom: Andrea Karthäuser.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.30. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till punkten ”Avtal PvD” under § 13 Övriga frågor. 

 

Efter ovanstående ändringar godkänner styrelsen dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Victoria väljs till justeringsperson samt fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Har fortsatt besöka utskott, förberett inför P-Riks årsmöte (där jag och Emil är 

med och arrangerar sittning + poängjakt) samt preppat mycket inför stämman. Har även, 

tillsammans med Victoria, haft mycket kontakt med Kristina i Alumnicus för att starta upp ett 

wellbeing-program – SÅ KUL!! Utöver det har jag även fixat en hel del intyg till våra 

medlemmar samt haft nära kontakt med valberedningen. 

Vice ordförande: Haft kortare möten med bland annat SHRF. Utöver detta inväntar jag sista 

signerade avtalen från SSR och Vision. Unionen har inte svarat mig den senaste veckan, har 

försökt att återfå kontakten med dem. Jag har även förberett lite roliga grejer inför P-riks 

årsmöte som är i helgen. 

Sekreterare: Jag har skickat iväg protokoll för korrläsning, stöttat lite i att skicka ut 

handlingar, och förbered mig nu inför stämman! 

Ekonomiansvarig: Löpande arbete, gjort bokföring för oktober, gjort bokslut för PVD 2021 

och förberedelser för Föreningsstämman. 

Webmaster: Denna vecka har jag publicerat handlingar inför stämman på vår hemsida under 

dokument. Jag har även gjort ändringar i Facebook-grupperna, där jag nu godkänner alla 

inlägg som publiceras, samt skapat ett medlemsformulär för att gå med i grupperna. På så vis 

ser vi till att enbart medlemmar i Dynamicus alt. arbetsgivare som vill annonsera har tillgång 

till våra grupper. Utöver det planerar jag ett inlägg till LinkedIn!  



   

 

Evenemangssamordnare: Vi i evenemangsutskottet har sedan sist diskuterat att anordna ett 

Winter Olympic game inkl. Beer Pong i stället för balen i december, vi letar just nu lokal då 

bridgens tyvärr var fullbokad. Projektgruppen för firmafesten är i full gång med sina planer 

och det verkar bli en riktig dunderfest! Jag och insparkssamordnare Anna har utsett våra 

generaler, just nu 3 st och de är beredda på att kanske bara vara 3. Lite oroliga för att inte få in 

tillräckligt med kaptener, så viktigt att vi alla i styrelsen försöker peppa reccar att söka!! 

 

Utbildningssamordnare: Sen senast har den anordnats ännu en pluggstuga med T1:orna som 

precis har börjat med sin nya kurs. Jag har även varit i kontakt med pedagogen för att försöka 

reda ut Dynamicus inblandning i deras utvecklingsdag samt med Assessio för att komma 

överens om de sista punkterna angående den utbildningsdag som de ska erbjuda. Förutom det 

så har jag haft möte med Samsek och med GRUMN. 

Idrottssamordnare: Utskottet hade förmodligen sitt sista stora möte förra veckan och 

nästkommande veckor så kommer skidgruppen fortsätta med sitt arbete sen kommer även en 

fotbollsmatch hållas mot Samvetarna. 

Marknadsföringssamordnare: Marknadsföringsutskottet har senaste tiden haft en hel del 

publiceringar på sociala medier. Både olika inlägg med våra samarbetspartners, men även 

publiceringar av evenemang tillsammans med idrottsutskottet och evenemangsutskottet. 

Utskottet har även haft en kick-off vilket var väldigt uppskattat! Utöver det har mycket tid 

lagts på skrivandet av verksamhetsplan + halvårsrapport samt arbete med PowerPointen till 

föreningsstämman. 

Näringslivssamordnare: Jag är i fullrulle med planering tillsammans med Uppsala kommun 

för att få till något event som alla vill gå på! Haft möte med kontaktpersonen där samt 

framfört vad vi i utskottet tycker skulle kunna vara intressant att ta upp! Annars planering av 

kickoff för bästa utskottet :) 

PVD: - Vi har besökt juristernas och ekonomernas kontaktdagar och samlat inspiration 

- Vi har börjat ha fotografering med några av projektgrupperna 

- Vi har haft möte med en kontaktperson för att göra hemsida (samma som förra året) och ska 

skriva på avtal om det inom kort. 

- Vi har skrivit avtal mellan oss projektledare och projektmedlemmarna 

- Vi har sett över avtalen till företag + föreläsare 

- Vi har kontaktat samarbetspartners för att boka möte 

 

Valberedningen:  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i styrelsen går varvet runt och får lyfta hur man mår för tillfället. Många som är 

taggade inför föreningsstämma på onsdag.   

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

PVD har varit på juristernas och ekonomernas kontaktdagar och tagit inspiration inför vår 

mässa. De har haft möte med StudentNode angående hemsidan och ska gå igenom avtalet för 



   

 

att se om de ska ingå samarbete. De har även kontaktat samtliga samarbetspartners om event 

inför mässan.  

 

Mikaela lyfter att generalerna inför vårens inspark dragit i gång och kommit långt med 

planeringen. Förhoppningsvis kommer de besöka styrelsemötet 20/12 för att presentera 

schemat och temat för insparken. Anmälan för kapten har även öppnat där fler ansökningar 

hittills kommit in.  

 

Inom idrottsutskottet har de haft sitt sista utskottsmöte för hösten. Projektgruppen för 

Vemdalen fortsätter med sin planering för fullt, och fotbollsmatch mot Samvetarna är planerat 

till den 1/12.  

 

§ 7 Avstämning inför stämman 

Styrelsen stämmer kortfattat av inför stämman och sexan. För de i styrelsen som har möjlighet 

uppmanas man komma kl 15.30. Klädsel inför stämman är helsvart och Dynamicus-pin.  

 

§ 8 Stöttning insparken VT22  

Styrelsen för diskussion hur vi i styrelsen ska stötta vårens generaler på bästa sätt. Vi ska 

framföra att de är varmt välkomna att höra av sig till styrelsen om det uppkommer frågor, 

Emil ansvarar för att stötta med samarbetspartners, och de har även fått en lista med tidigare 

generaler och respektive ansvarsområde så de vet vilka de kan vända sig till. 

 

§ 9 Adventskalendern  

Styrelsen har tidigare fört diskussion kring att ha en adventskalender och frågan lyfts igen. 

Det är 24 luckor som ska fyllas och samtliga i styrelsen ska hjälpas åt för att komma på idéer 

och ansvara för att publicera. Styrelsen för diskussioner angående idéer. Victoria ansvarar för 

att göra ett ”julkalender-schema” där samtliga i styrelsen kan skriva in idéer, och Tove 

ansvarar för att mejla Johanna angående budget.  

 

§ 10 Examensceremoni VT22 

Andrea lyfter att vi bör införa en traditionsenlig examensceremoni för 

personalvetarprogrammet. Mikaela har tillsatt en projektgrupp för att förhoppningsvis 

genomföra en examensceremoni redan i januari 2022. Styrelsen för diskussion hur vi skulle 

kunna införa en traditionsenlig examensceremoni och involvera universiteten i ceremonin. 

Ett förslag skulle vara att utbildningsutskottet kan ansvara för att ta kontakt med universitetet 

och se över möjligheter till en examensceremoni. Styrelsen bordlägger punkten för tillfället 

och ska återkomma vid ett senare styrelsemöte.  

 

§ 11 Musikhjälpen 

Mikaela föreslår idén att Dynamicus bör starta en bössa i Musikhjälpen, där ett förslag är att 

styrelsen ska utföra aktiviteter för att samla in pengar. Inför nästa styrelsemöte ska samtliga 

styrelsemedlemmar komma med ett förslag på uppdrag.  

 

§ 12 Evenemangsutskottet önskar söka från ofördelade medel 

Evenemangsutskottet önskar att söka om belopp från ofördelade medel inför sexan. Styrelsen 

godkänner att evenemangsutskottet får ta ansökt belopp från ofördelade medel.  



   

 

 

 

§ 13 Övriga frågor 

”Avtal PvD” 

Kontaktgruppen i PvD arbetar för fullt med att hitta företag inför mässan. Projektledarna för 

PvD lyfter att de nuvarande avtalen är lite otydliga gällande återbetalningsskyldighet och ber 

om råd. Projektledarna för PvD ska mejla Emil för vägledning angående avtal, samt ta kontakt 

med tidigare projektledare för PvD.  

 

Andrea lyfter att det vore kul att fotografera på föreningsstämman på onsdagen, varav 

Victoria säger att de diskuterat om det i marknadsföringsutskottet. Om ingen inom utskottet 

tar på sig den uppgiften ansvarar Andrea för att fotografera under föreningsstämman.  

 

Styrelsen beslutar att adjungera in Wilma Anselmby, Andreas Lindoff och Malin Eriksson 

med närvarorätt utan tillika rösträtt.  

 

§ 14 Sekreterarens punkt 

Förtydligande kring ”Avtal PvD”.  

 

§ 15 Återkoppling på mötet 

Bra möte, mycket bra idéer!   

 

§ 16 Mötets avslutande. 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.28.  

 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg               Sekreterare Tove Hiller 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Victoria Svensson  


