
   

 

 

Styrelsemöte 2/5-2022 klockan 17:15 på kontoret, Campus Engelska Parken 

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 
Korhonen, Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev, Julia Bergqvist, Carolina Wiezell, Evelina 
Hultqvist, Cornelia Svalland, Alexander Göransson, Ulrika Tilstam, Malin Eriksson, Tomas 
Spriegl 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.19. 

Styrelsen beslutar att adjungera in Malin Eriksson och Ulrika Tilstam med närvarorätt utan 
tillika rösträtt.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till ”Jämställdhetsträffen” § 10 Övriga frågor. 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Isabelle Korhonen väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  
Har de senaste veckorna suttit och letat efter medlemmar som försvunnit på memlist. Många 
av dem är återställda men vissa verkar memlist ha tappat bort helt tyvärr. Utöver detta har jag 
och Cornelia deltagit i P-Riks ordförandeträff där vi fick ta del av riktigt bra föreläsningar. 
Jag har också suttit med handlingarna samt manus inför årsmötet och båda två är snart klara! 

Vice ordförande:  
Suttit i telefon med Skatteverket i flera timmar samt Stripes kundtjänst lika mycket. Vi har 
haft problem med att verifiera att vi är en icke-vinstdrivande organisation och därför haft 
hotet att vårt konto hos Stripe skulle frysas. Alltså bara ren krishanteringsvecka för min del. 
Hitract har varit snälla och varit pushiga på dem också. Utöver det har jag fixat inför 
nyhetsbrevsutskicket och skrivit min halvårsrapport. 
 
Sekreterare:  
Sedan sist har jag deltagit på ett möte med Memlist samt P-riks där vi diskuterat Memlists 
funktioner och fått chans att ställa frågor. Jag har även deltagit på en styrelseträff med Frida i 
Stockholm som P-riks anordnat. Utöver detta har jag skrivit min halvårsrapport och påbörjat 
nyhetsbrevet för april. 



   

 

Ekonomiansvarig:  
Har suttit med bokföringen och alla olika rapporter som ska sammanställas till årsmötet. Har 
även suttit tillsammans med Emil och försökt verifiera oss på stripe. Utöver det har jag bokat 
möte med Tobias som ska granska våra resultat och balansräkningar till årsmötet. Annars är 
det mindre jobb med utlägg och saker från PVD, men väldigt lite sådant. 

Webmaster:  
Jag har uppdaterat lite viktig information på hemsidan. Bland annat har jag laddat upp 
dokument inför årsmötet, samt information om Hitract och att biljettköp nu sker där, med 
vägledning om hur man går tillväga. Jag har även uppdaterat karriärsidan med hänvisning till 
"PA - Jobb & Praktik" - facebookgruppen. Efter Brännbollsyran uppdaterade jag även vårt 
TikTok-konto med ett klipp från från den lyckade dagen/kvällen. Utöver det har jag jobbat på 
halvårsrapporten. 

Marknadsföringssamordnare:  
Som vanligt har jag publicerat och marknadsfört olika event, podden och kaptenerna inför 
insparken HT22. Har även haft en del kontakt med generalerna gällande 
marknadsföringsrelaterate frågor inför insparken. Sen har jag lagt mycket tid på 
halvårsrapporten samt att förbereda PowerPointen inför årsmötet i maj! 

Näringslivssamordnare:  
Idag har vi gjort klart tillsättningen för rekrytering av Vittnesstödets styrelse. Dessutom har 
Ekonomernas Rekrytering kickat igång i fredags, så arbete med den kommer fortsätta de 
kommande veckorna. Förutom detta måste vi också leta efter fler mentorer till 
Mentorskapsprojektet, men vi skulle behöva flera personer i projektgruppen, så vi tänkte att 
göra en annons för detta. 

Evenemangssamordnare:  
Denna vecka har vi haft utskottsmöte samt genomfört en Brännbollsyra med avslutande fest 
på kvällen på Bridgens. Jag har därför varit hos ansvariga på lokalen för att skriva på papper 
och gått igenom regler. Toastmadame och toastmaster till Balen är även tillsatta. Jag har även 
haft kontakt med generalerna som gör ett otroligt bra jobb där jag fått sett alla kontrakt från 
kaptenerna. Nu är det fullt fokus på sommarsittning och Balen! 

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

PVD:  
Vi sitter fortfarande med efterarbete för PvD vilket bland annat innefattar insamling och 
sammanfattning av feedback från enkäter, sammanställning av fakturor och sista med 
budgeten, följa upp att projektgrupperna avslutar sitt sista och skriver överlämningar, 
planering av kick-out till projektgrupperna och vi ska sen efter kick-outen påbörja skrivande 
av överlämning och lite sånt! 

Valberedningen:  



   

 

§ 5 Må-bra-runda 
Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället.  

§ 6 Samordnarna har ordet 

Rebecka har sett över jämställdhetspolicyn och ska renskriva denna vid ett senare tillfälle. 
PvD lyfter att de håller på att sammanställa budgeten och att de just nu genomför övrigt 
efterarbete. Victoria informerar om att fadderansökan för höstens inspark snart släpps på 
Dynamicus sociala medier och uppmanar alla att anmäla sig. Alexander uppmärksammar att 
fler platser än vad som tidigare planerats kommer finnas tillgängliga på den kommande 
surfresan. Dessutom har han påbörjat planeringen inför Dynamicus-loppet. Julia förklarar att 
hon börjat planera inför höstens kommande evenemang samt att hon haft möte med 
generalerna. Även planeringar inför maj och balen har legat i fokus.  

Styrelsen beslutar att adjungera in Tomas Spriegl med närvarorätt utan tillika rösträtt.  

§ 7 Årsmöte & sommarsittning 
Frida informerar om det kommande årsmötet och undrar om någon i styrelsen kan tänka sig 
sitta och klocka när frågor ställs. Rebecka tar på sig uppgiften. Utöver detta delar styrelsen 
upp vem som ska ställa frågor till respektive post.  

§ 8 P-Riks Utvecklingsdagar 
Den 20-22 maj kommer P-riks anordna utvecklingsdagarna, anmälan för detta stänger nu på 
söndag. Träffen anordnas i Stockholm och alla från styrelsen kan anmäla sig. Temat för dagen 
är att skapa engagemang. Frida informerar även om att ekonomi-posten i p-riks är vakant.  

§ 9 Bidrag – examensceremonin 
Evelina informerar styrelsen om att projektledarna för examensceremonin söker 4000 kronor i 
ofördelade medel till den kommande ceremonin. Styrelsen godkänner att projektgruppen för 
examensceremoni ska få 4000 kronor i ofördelade medel.   

§ 10 Övriga frågor  

Jämställdhetsträff: Frida informerar om en jämställdhetsträff den 18e maj där styrelsen har 
möjlighet att delta. Styrelsen diskuterar eventuella frågor som kan komma att tas upp under 
träffen samt om intresset att delta finns.   

§ 11 Sekreterarens punkt  
Inget att tillägga.  



   

 

§ 12 Återkoppling på mötet 
Toppen, effektivt! 
 

§ 13 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:01.   

 

 

_________________________                               _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  
Justeringsperson Isabelle Korhonen 
 

 


