
   

 

 

Styrelsemöte 24/1-2022 klockan 15:15 via Zoom 

Närvarande: Frida Lögdberg, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle Korhonen, 

Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev, Cornelia Svalland, Anastasia Lazareva, Julia Bergqvist, 

Carolina Wiezell, Alexander Göransson, Evelina Hultqvist.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 15.18 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen punkten § 7 Terminsplanering och tar upp denna under nästa möte.  

Styrelsen lägger till ”Alumnicus digitala fika” § 14 Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Rebecka Albertsson väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Har suttit en del med dokument som ska till P-riks samt varit stöd och bollplank beträffande 

insparken. Har också haft ett ”krismöte” med Julia (evenemang) och generalerna för att se till 

så att insparken följer de nya restriktioner som kommit. Utöver detta har jag haft lite kontakt 

med styrelsen angående diverse funderingar samt roddat med skrivarbehörigheter. 

Vice ordförande:  

Suttit och haft lite löpande kontakt med våra samarbetspartners. Jag och vår idrottssamordnare 

Alex ska även nu i veckan sätta oss och planera styrelseeventet under insparken! Har även 

lagt in alla nya styrelsemedlemmar till förrådet :) 

 

Sekreterare:  

Under veckan som gått har jag hjälpt generalerna med några lokalbokningar inför insparken. 

Jag har även bokat Humanistiska för Årsmötet som blir den 9/5. Jag har påbörjat januaris 

månadsbrev som kommer skickas iväg i slutet på januari. 

Ekonomiansvarig:  

I veckan har jag fixat med teckningsrätt och ska återbetala för styrelserabatten. Sedan har 

mycket av arbetet varit kring mejlen med att svara på diverse frågor. 

Webmaster:  

Sedan förra mötet har jag uppdaterat Dynamicus hemsida med de nya styrelsemedlemmarnas 

namn och kontaktuppgifter. Eftersom fotograferingen ännu inte ägt rum så ligger tillsvidare 

tillfälliga bilder i form av Dynamicusloggan uppe istället för bilder på oss nya. Utöver det har 



   

 

jag uppdaterat karriärsidan och tagit bort en annons som inte längre var aktuell. 

Förhoppninsvis rullar snart fler jobbannonser in som vi kan förmedla på hemsidan. Jag hade 

gärna postat ett inlägg på vår LinkedIn om den nya styrelsen, men avvaktar tills 

fotograferingen har genomförts. 

Marknadsföringssamordnare:  

Jag har sen sist postat en del på sociala medier. Exempelvis så har jag gjort ett veckoschema 

till insparksveckorna som förhoppningsvis kan underlätta för alla, speciellt reccarna, och ge 

en överblick över vad som händer under veckan. Verkar detta uppskattas så tänker jag att det 

kan vara något att fortsätta med framöver! Även det andra avsnittet med våra nya podmasters 

har släppts vilket känns superkul! 

Näringslivssamordnare:  

Ännu så har jag inte haft ett möte med utskottet, eftersom det finns inget som behövs 

diskutera än. Jag väntar fortfarande på återkoppling från några samarbetspartners och jag 

funderar om jag ska påminna dem om det. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft möte med Generalerna för att fastställa allting, sedan har stapeln för 

insparken gått igång! Jag har också tagit hjälp av Victoria för att publicera ett inlägg om att 

jag söker en projektgrupp för T6ornas examen. 

Utbildningssamordnare:  

Sen senast har jag varit i kontakt med universitetet angående bokningen till 

examensceremonin. Jag har även haft löpande kontakt med Uskar och sociologen angående 

träff för utlandsstudier. 

Idrottssamordnare:  

Jag har fortsatt att sätta mig in i rollen som idrottsutskottssamordnare. Då det första mötet för 

idrottsutskottet inte ägt rum ännu har det varit svårt att sätta några större projekt i rullning 

men har många roliga idéer om vad som kan göras. Jag har även börjat försöka rekrytera nya 

medlemmar till utskottet genom sociala kontakter som redan finns i programmet.  

Frida har kikat vidare på det eventuella samarbetet med ekonomerna gällande futsal ligan. Jag 

har även fått ett mejl angående ett ytterligare samarbete med TROOPR som jag ska kika mer 

på. 

PVD: 

Vi har haft möten med gruppernaför att se till att alla håller god tidsplan och än så länge ser 

det bra ut. Däremot har vi varit tvungna att ha en del krismöten med Madeleine på Blåsen 

angående corona-begränsningarna. Dessa begränsningar gör det så att vi inte kan kolla 

vaccinpass vilket innebär att vi måste utvärdera andra möjligheter för PVD. Ett krismöte är 

planerat till på fredag 21/1 med alla grupper för att ta ett beslut om hur vi väljer att gå vidare   

Valberedningen:  



   

 

§ 5 Må-bra-runda 

Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället.  

§ 6 Samordnarna har ordet 

Julia berättar att hon fortsatt haft möte med generalerna samt samlat in offerter till diverse 

event, bland annat balen. Frida berättar att hon och Alexander ska ha ett möte angående den 

planerade futsal-turneringen. De håller en dialog med ansvariga. Victoria uppmärksammar att 

det andra podd-avsnittet har släppts.  

§ 7 Kick-off 

Styrelsen diskuterar olika idéer angående den planerade kick-offen som preliminärt kommer 

ske den 16/2. Ett förslag som tas upp är bowling och middag.  

§ 8 Insparksevent VT22 

Emil och Alexander har på ett tidigare möte fått ansvar att anordna ett insparksevent. Då de 

inte är närvarande på mötet när punkten tass upp diskuterar Frida deras idéer och går igenom 

de aktiviteter som ska utföras.  

§ 9 Uppsala Studentkår 

Rebecka meddelar att Uppsala Studentkår återkommer med information med anledning av de 

nya restriktionerna.  

§ 10 Schema utskottsmöten 

Frida ger ett förslag på schema för utskottsmöten. Styrelsen godkänner schemat.  

§ 11 Årsmöte 2022 

Under föregående styrelsemöte preliminärbokade styrelsen den 18e maj som förslag på 

årsmöte. Denna dag var uppbokad. Cornelia har bokat den 9e maj i Humanistiska teatern med 

anledning av detta. Julia ska se över vilka alternativ det finns för en eventuell sexa efter 

årsmötet. Frida uppmärksammar att information om halvårsrapporterna snart kommer att 

skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar.  

Alexander Göransson ansluter till mötet.  

§ 12 Omregistrering av medlemmar 

Frida informerar om omregistreringen av Dynamicus medlemmar som har startat. Cornelia 

informerar om att mejlet kan hamna i skräpposten och att hon ska prata ihop sig med Victoria 

om ett inlägg i sociala medier.  

Evelina Hultqvist ansluter till mötet.  



   

 

§ 13 Handlingsplan PvD 

PvD informerar om att de haft ett krismöte med ansvariga på Blåsenhus, på grund av krångel 

som uppstått gällande medlemsantal på mässan. De har även haft ett möte med samtliga 

projektgrupper inom PvD där de diskuterat olika alternativ för en Corona-säker mässa. 

Styrelsen diskuterar fördelar och nackdelar med de olika alternativen som föreslagits av PvD. 

Även en eventuell budgetökning diskuteras.  

§ 14 Övriga frågor 

”Alumnicus digitala fika” 

Alumnicus skulle haft en sittning på Västgöta nation som nu har skjutits upp. Nu ska de ha en 

fika istället, klockan 14:00 den 4e februari. Frida kollar intresset för styrelsemedlemmarna, 

bland annat om PvD vill marknadsföra sig på fikat.  

En fråga angående nyktra kaptener på insparksevent lyfts. Styrelsen diskuterar huruvida man 

behöver vara nykter efter eventets avslutande.  

Styrelsen diskuterade även den planerade examensceremonin och vilka datum sittningen 

respektive ceremonin skulle hållas. Julia ska se över möjligheten att byta datum för sittningen 

till den 3e maj istället för den 2a maj.  

Alexander ställer en fråga om utskottsschemat och hur de kommer se ut. Frida informerar 

vilka dagar idrott ska ha möten.  

§ 15 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

§ 16 Återkoppling på mötet 

Victoria uppmärksammar fotograferingen för styrelsen som preliminärt kommer ske den 7/2 

klockan 15:00.  

§ 17 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 16.39.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 



   

 

_________________________  

Justeringsperson Rebecka Albertsson 

 

 


