
   

 

 

 

Styrelsemöte 11/10 - 2021 klockan 16.15  

Närvarande: Frida Lögdberg, Nils Elvegård, Rebecka Albertsson, Johanna Nilsson, Isabelle 

Korhonen, Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev, Tove Hiller, Andrea Karthäuser. Medverkande 

via Zoom: Victoria Svensson, Emil Nikula.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.23.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till punkterna ”Styrelsehäng”, ”Podden” och ”Samarbetspartners” under 

”Övriga frågor”. Nils har även några frågor att ta upp under punkten ”Övriga frågor”.  

 

Efter ovanstående ändringar godkänner styrelsen dagordningen.  
 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Emil Nikula väljs till justeringsperson samt fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Snickrat ihop kallelsen till Föreningsstämman. Haft möte med internrevisorerna 

+ haft en del insparksrelaterade möten och kontakter. Som vanligt en hel del mail. Kommande 

saker är bland annat att jobba fram en budget med ekonomiansvarig samt skriva ihop 

verksamhetsplan med vice + skicka ut kallelsen till stämman (!!). 

Vice ordförande: Haft en ganska så lugn vecka med något enstaka möte. Börjat revidera de 

olika avtalen så de snabbt kan skrivas på om någon månad. Unionen har visat intresse för ett 

samarbete med oss, möte ska bokas in så fort som möjligt. Utöver detta har jag haft kontakt 

med diverse samarbetspartners samt bokat in den 26e november för ett besök hos Ants för 

våra medlemmar! 

Sekreterare: Mellan detta mötet och det senaste har jag registrerat alla nya medlemmar från 

insparken samt skickat ut terminens första nyhetsbrev!! Nu framöver ska jag börja kika på 

verksamhetsberättelse. 

Ekonomiansvarig: Jobbat mycket med återbetalningar för inspark annars mest löpande 

arbete! 

Webmaster: Dessa veckor har jag haft hemtenta och därför fokuserat mycket på den. Men 

jag har publicerat protokoll på hemsidan, gjort småändringar på samordnares sidor på 

hemsidan, planerat lite vidare inför LinkedIn och hållit koll på våra Facebooksidor. :) 

Evenemangssamordnare: - 



   

 

 

Utbildningssamordnare: Under veckan har jag varit på första Samsek- mötet för terminen 

där vi röstade fram nya ordförande för Samsek. Jag har även varit på Uppsala Studentkårs 

utbildning för studentrepresentanter och fått träffa de andra som ska sitta med på PA- 

programråd. Jag har också varit på möte med fakultetssamordnare Freja angående 

utbildningsutvecklingen på personalvetarprogrammet och undersökningen som vi ska 

genomföra. 

Idrottssamordnare: - 

Marknadsföringssamordnare: Under senaste tiden så har största fokus legat på 

utskottsveckan på Instagram för att återigen presentera alla våra utskott och förhoppningsvis 

göra folk mer sugna på att engagera sig. Tack till alla er som var med, ni gjorde det så bra!! 

Vi har även publicerat all information om alla poster som ska tillsättas nästa 

föreningsstämma, samt fotat en ny profilbild till vår nya valberedning. 

 

Näringslivssamordnare: Vi har börjat med tillsättningen av UEs kontaktdagar och ska nästa 

vecka hålla i intervjuer! Sen har jag behövt tacka nej till juristernas kontaktdagar då ingen i 

mitt utskott kunde hålla i intervjuer och vi gjorde bedömningen att tiden var för knapp för att 

leta efter rekryterare bland våra medlemmar. Men om någon någonsin träffar en jurist kan 

man kanske gulla med den för att vi inte ska förlora kommande samarbeten heh. 

 

PVD: Vi har haft fullt fokus på att rekrytera till projektgrupperna den senaste tiden och har 

besökt T1:ornas föreläsning, lagt upp film på Instagram, skrivit till folk och så! Vi har nu 

tillsatt alla projektgrupper och ska ha första mötet med dem för att lära känna lite + känna av 

förväntningarna nu ikväll (onsdag)! Vi har även delat upp ansvarsområden mellan oss 

projektledare :) Vi har även varit på en nätverksfrukost som UU-Karriär hade tillsammans 

med projektledare för andra mässor.  

 

Valberedningen: Förra vecka tog vi emot och började sammanställa nomineringar från 

Styrelsen. Svarsfrekvensen har varit hög och variationen i svar likaså, det gläder oss!  

 

Förra veckan innehöll även en kontakt med marknadsföringssamordnaren. Där föreslog vi ett 

datum för marknadsföring av de poster som ska tillsättas (6/10) men även en tid för 

fotografering till valberedningens kanaler på sociala medier. Det sistnämnda bestämde vi tid 

för och genomförde i måndags. Fortsättningsvis, ska vi i veckan träffas för att bl.a. planera 

kommande styrelse-takeover och uppdatera våra kanaler med schyssta bilder. Stay tuned!  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i styrelsen får presentera hur de mår för tillfället. Blandade känslor, många som 

känner att det varit mycket på senaste tiden men att vi i styrelsen ska stötta varandra!   

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Nils återkopplar om idrottsutskottet där de har haft första utskottsmötet med bra uppslutning 

samt så har de delat upp ansvarsområden. Nils har även haft möte med Samvetarna där de 



   

 

kommit överens om att ha en innebandy-match den 20/10. Denna vecka och nästa är det fokus 

att planera det sista inför Dynamicusloppet.  

 

Projektledarna för PvD har haft sitt första utskottsmöte och fastställt projektgrupperna. De har 

även haft en frukost med alla projektledare för studentföreningar på Uppsala Universitet där 

de fått mycket tips och råd inför planeringen och mässan.  

 

Rebecka har varit på första Samsek mötet och även varit på styrelserepresentantutbildning 

med Samsek.  

 

Victoria har publicerat ”utskottsveckan” på sociala medier samt publicerat information om de 

poster som ska bytas ut. Victoria ger även en påminnelse om den information som gått ut från 

valberedningen inför att vissa poster ska nytillsättas.    

 

§ 7 Utvärdering av insparken 

Frida har haft en utvärdering av insparken med generalerna. De är överens om att den överlag 

blivit lyckad utefter förutsättningarna. Lyckade evenemang som kan vara värda att ta med sig 

är silent disco, parkhäng och samt är generalerna nöjda med kommunikation från tidigare 

generaler. Något de ska föra över som förbättringspunkter är mer frekvent återkoppling med 

styrelsen. Det vi i styrelsen ska ta med oss till framtida insparker är att vi ska bli tydligare 

med hur återkoppling från generalerna ska ske och vad som ska återkopplas.  

 

Något konkret som ska föras vidare till framtida generaler är att vara tydliga med 

förhållningsregler kring finsittningen. Nils ska även ta med sig att vara tydligare med 

förhållningsregler inför sittningen efter Dynamicusloppet. Styrelsen föreslår att Mikaela kan 

gå igenom med generalerna vad som behöver revideras i överlämningsdokumentet till 

framtida generaler.  

 

§ 8 Revidering av policys  

Styrelsen diskuterar om insparkspolicyn behöver förtydligas. Styrelsen beslutar att förtydliga 

insparkspolicyn på det sätt att det är upp till styrelsen i varje enskilt fall att bedöma hur 

allvarlig en överträdelse är, men riktlinjen är att om någon berörd bryter mot insparkspolicyn 

ska den få en muntlig varning innan man eventuellt blir avstängd från insparken. Men som 

insparkspolicyn lyder är det också upp till styrelsen att bedöma hur allvarlig situationen är i 

varje enskilt fall.  

 

Frida föreslår en paus. Styrelsen återupptar mötet kl. 17.18.  

 

§ 9 Uppföljning efter utskottsveckan 

De som la upp videos under utskottsveckan återkopplar att det var kul och att de fick bra 

respons. Det var en bra idé i marknadsföringssyfte som styrelsen skulle kunna ta med sig i 

framtiden.  

 

§ 10 Kick-off 



   

 

Styrelsen diskuterar vad vi skulle kunna göra på kick-off där lasergame är en idé. Olivia ska 

ansvara för att göra en omröstning om vilket datum som passar bäst, samt bjuda in 

valberedningen och internrevisorerna.  

 

§ 11 Undersökning med Samsek 

Rebecka har träffat Samseks fakulitetssamordnare om att göra en enkät för de som pluggar 

personalvetare. De har diskuterat spridning av enkäten samt utformning, för att så många som 

möjligt ska svara. Planen är att enkäten ska släppas i slutet av november/början av december. 

Fakulitetsamordnare från Samsek ska stötta med att få kontakt med de berörda institutionerna 

för att se om de vill ha feedback.  

 

§ 12 Besök i utskotten 

Frida informerar om att hon snart ska börja besöka utskotten. Hon flaggar därför att hon snart 

kommer dyka upp på möten och utskottssamordnare får säga till då om det inte skulle passa 

av någon anledning. Det har även diskuterats om öppna möten. Victoria planerar för att 

möjligtvis ha ett öppet möte för att se om någon är intresserad.  

 

§ 13 Övriga frågor  

”Styrelsehäng” 

Frida har fått frågan av valberedningen om styrelsen kan ha ett styrelsehäng på kontoret den 

27/10. Styrelsen beslutar för att ha styrelsehäng den 27/10 på kontoret.   

 

”Podden”  

Victoria ska ha möte med podd-medlemmarna och tänker ge förslaget att de får ha ett sista 

avsnitt tillsammans med de nya som ska hålla podden innan det projektet lämnas över, vilket 

styrelsen tycker är en bra idé.  

 

”Nils punkt” 

Nils lyfter om det är ok att idrottsutskottet lånar Dynamicus-tröjor till innebandymatchen, 

vilket styrelsen godkänner. 

 

”Samarbetspartners” 

Emil informerar om Assessios MAP-utbildning där de har gett förslaget att hålla den 20–21 

december. Styrelsen är tveksamma eftersom det inte är bra tajming då det handlar om två 

heldagar. Emil ska återkoppla till Assessio för att se om det gäller att vi missar möjligheten 

till en utbildning i juni då.  

 

SSR är även sugna på att ha ett event och ber om förslag på event. Styrelsen föreslår att CV-

granskning skulle kunna vara ett värdefullt event vilket Emil ska ta tillbaka till SSR som 

förslag.  

 

Rebecka kom att tänka på att dela Uppsala Universitets digitala informationsträff om 

utbytesstudier i Dynamicus sociala kanaler vilket styrelsen tycker låter som en bra idé.  

 

Olivia ska även göra en omröstning för en styrelsefotografering som styrelsen ska försöka få 

till så snart som möjligt. 



   

 

 

§ 14 Sekreterarens punkt 

Fått ned allt.  

 

§ 15 Återkoppling på mötet 

Mycket bra möte.  

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.58. 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg               Sekreterare Tove Hiller 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Emil Nikula 


