
   

 

 

Styrelsemöte 3/5–21 klockan 16:15 via Zoom 

Närvarande: Tilda Nordström, Tove Hiller, Johanna Nilsson, Oscar Åberg Dahlberg, Ingrid 

Jäder, Nils Elvegård, Mimmi Thomson, Stina Svärd, Emil Hultling, Andrea Karthäuser, 

Mikaela Sandqvist 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande förklara mötet öppnat klockan 16.17. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Följande punkt läggs till under § 12 Övriga frågor: 

”Videomaterial till årsmötet” 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Ingrid Jäder väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Just nu är det löpande arbete, jag sammanställer de sista dokumenten inför 

årsmötet och har extra fokus på internrevisorernas del på mötet. I övrigt är det rätt lugnt  

Vice ordförande:  

 

Sekreterare: I veckan ska jag skicka ut nyhetsbrevet som jag skrivit, samt så har jag skrivit 

halvårsrapport som jag ska skicka vidare till Jossan och Emil.  

Ekonomiansvarig: Mest löpande arbete, mycket fakturering/betalningar med PVD och 

förbereda rapporter för årsmötet.  

Webmaster: Denna veckan har jag publicerat Veckans medlem igen på LinkedIn, samt 

löpande arbete såsom att publicera dokument på hemsidan och ordnat upp "Köp 

Dynamicuströjan" på hemsidan. Jag har också börjat fundera lite på om man kan förbättra 

"PA Jobb & Praktik" på något vis. 

Marknadsföringssamordnare:  

Näringslivssamordnare: Vi i utskottet har hittat två föreläsare från Alumnicus som ska 

föreläsa om en dag på deras jobb. Sen har vi dragit igång med mentorsskapsprojektet och har 

skickat ut en fråga till alla gamla/nuvarande mentorer. Vi har också haft möte med 

kontaktdagarna och har fått schema för när vi ska rekrytera nästa vecka! 



   

 

 

Evenemangssamordnare: Vi har haft finalen på PA på cykel och det var mycket lyckat. Vi 

har även börjat planera projektgrupp tillsammans med idrott inför Vemdalen 2022.  

Utbildningssamordnare:    

Idrottssamordnare: Arbetet går framåt och utskottet börjar se fram emot höstens stora 

projekt Dynamicusloppet och skidresan. Annars så har utskottet fått ställa in sina senaste 

aktiviteter pga smittspridning i Uppsala. Men hoppas att kunna genomföra aktiviteterna när 

situationen ser annorlunda ut.  

PVD: PvD har varit!! Vi är supernöjda och har fått otroligt fin respons från både företag och 

studenter. Nu är fokus på överlämningar och planering av gasque.  

Valberedningen: Håller intervjuer och planerar för ett utskick för att locka fler till 

projektledare för PVD.  

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i mötet får berätta hur man mår för tillfället. Alla i styrelsen mår bra, extra bra mår 

Tilda som tog körkort under dagen   

§ 6 Samordnarna har ordet 

Mikaela säger att finalen av PA på cykel gick jättebra. Hon informerar även om att det har 

blivit ett byte av general, men det har löst sig med en ersättare. Ingrid informerar om att det är 

mycket på gång i näringslivsutskottet. Nu på fredag kommer de släppa anmälan till 

mentorskapsprojektet. Ingrid och Tilda har även haft möte angående Consor och informerar 

om att de förhoppningsvis kommer inleda ett samarbete mellan Consor och Dynamicus. Nils 

uppdaterar om vad som händer i idrottsutskottet. De har behövt ställa in deras planerade 

aktiviteter på grund av smittspridningen i Uppsala. Under nästa vecka anordnar de ett padel-

event som kommer gå att genomföra då de har sett till så att människor inte ska beblandas. De 

har även släppt anmälan för projektgrupper till Dynamicus-loppet och Vemdalen-resan. Oscar 

säger att han har ett event kvar för terminen så hans fokus ligger just nu på plugg-stugorna. 

Mimmi och Stina informerar om att de håller på med utvärderingar som ska skickas ut till 

företagen, förutom det läggs allt fokus på PVD-gasquen.  

Andrea Karthäuser ansluter till mötet kl. 16.31.  

§ 7 Årsmöte 

Upplägget på årsmötet är att samtliga i styrelsen kommer presentera sina halvårsrapporter, 

man får då prata i max 2 minuter. Josefines tanke är att vi ska öva på det under nästa 

styrelsemöte. Därav är det viktigt att alla närvarar vid nästa styrelsemöte, samt att alla är 



   

 

förberedda med sin presentation. Styrelsen för diskussion kring upplägget på årsmötet så att 

samtliga i styrelsen är med på hur det kommer gå till.  

§ 8 Event efter årsmöte 

Styrelsen för diskussion om vi ska ha något event efter årsmötet. Styrelsen beslutar att planera 

något där samtliga i styrelsen får delta, både de som sitter kvar, de som avgår och de som blir 

invalda. Styrelsen beslutar för att dela upp gruppen och vara på två olika platser för att hålla 

oss till restriktionerna, och om restriktionerna släpper innan dess kan samtliga ses i samma 

park och ha ett event.  

Nils ska ansvara för att hämta material till eventet, exempelvis kubb. Styrelsen beslutar att 

köpa någon mat till eventet, exempelvis pizza.  

§ 9 Kontoret 

Projektgruppen för kontoret berättar hur det går med inredning av kontoret. Nils lyfter att det 

enda är kvar att försöka hitta en soffa till kontoret, men annars är det mesta klar. Emil 

informerar om att det nu är spacklat på kontoret så han försöker nu hitta ett tillfälle att sätta 

upp styrelsefotografierna. Andrea ska måla en Dynamicus-tavla som hon ska göra under 

sommaren. Tilda har även sytt gardiner som hon ska hänga upp på kontoret under månaden. 

Om allt går som planerat hoppas styrelsen kunna ha någon typ av invigning av slutet av maj, 

men det beror på hur restriktionerna utvecklas. Styrelsen beslutar därför att hålla invigning av 

kontoret lite öppet.  

Stina Svärd och Oscar Åberg Dahlberg lämnar mötet kl. 16.59.  

§ 10 PA – jobb och praktik  

Andrea berättar kort om den Facebook-sida vi har som har många medlemmar men väldigt 

lite interaktion på inläggen, varav Andrea öppnar upp för diskussion kring hur vi på bästa sätt 

kan erbjuda jobb för våra medlemmar. Emil kommer med förslaget om att administratören går 

in och t.ex. highlightar inlägg.  Ingrid säger också att Uppsalaekonomerna har en flik på deras 

hemsida med jobb, och att det skulle kunna vara ett förslag till Dynamicus-hemsida. Styrelsen 

för ytterligare diskussion om det finns några sätt Facebook-sidan ”PA – jobb och praktik” kan 

förbättras. Andrea tackar för de idéer styrelsen kommit med och säger att hon ska fundera 

vidare över detta, samt möjligtvis kontakta andra föreningar och se hur dom gör, så kan 

styrelsen återuppta frågan vid ett senare tillfälle.  

§ 11 P-riks utvecklingsdagar 

Tilda informerar om P-riks utvecklingsdagar som är 17–19 maj vilket då krockar med 

styrelsemötet den 17 maj samt årsmötet 18 maj. Det som är unikt för denna gång är att 

samtliga i styrelsen har möjligheten att gå eftersom det är digitalt. Tilda informerar om att om 



   

 

det är någon som vill gå på detta möte kan vi avsluta styrelsemötet den 17 maj i tid så att de 

styrelsemedlemmar som vill har möjlighet att gå. Styrelsen kommer fram till att de som vill 

måste anmäla sig innan 7 maj, och om det är någon i styrelsen som anmäler sig kan 

styrelsemötet komma att tidigareläggas, eller att det blir ett kortare möte. 

§ 12 Övriga frågor 

”Videomaterial till årsmötet” 

Samtliga i mötet får spela in en hälsning som Emil ska klippa ihop som en film för att tagga 

upp medlemmarna till årsmötet.  

§ 13 Sekreterarens punkt 

Sekreterare säger att hon fått ned allting under mötet.  

§ 14 Återkoppling på mötet  

Styrelsen tackar för ett bra möte, och tycker att Tilda gjorde ett briljant jobb som 

ställföreträdare för Josefine.  

§ 15 Mötets avslutande 

Vice ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.31.  

 

 

_________________________   _________________________  

Ställföreträdare Tilda Nordström  Sekreterare Tove Hiller 

 

_________________________  

Justeringsperson Ingrid Jäder  

 

 


