
   

 

 

Styrelsemöte 22/3–21 klockan 16:15 via Zoom 

Närvarande: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Tove Hiller, Johanna Nilsson, Oscar 

Åberg Dahlberg, Ingrid Jäder, Nils Elvegård, Mimmi Thomson, Stina Svärd, Emil Hultling, 

Andrea Karthäuser 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklara mötet öppnat klockan 16.18.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Följande punkter läggs till under § 11 Övriga frågor: 

”Diskussion kring företag PvD” 

”Datum för nästa styrelsemöte” 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Emil Hultling väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Just nu sitter jag med förarbetet för årsmötet – mer info om detta kommer! 

Utöver det är det löpande arbete med mycket mail och intervjuar vår nästa ”veckans medlem” 

på LinkedIn.    

Vice ordförande: Har skrivit ihop en sammanfattning från vad vi kom fram till gällande 

prislistan etc på förra mötet. Detta dokument är något jag kommer dela med mig av till nästa i 

överlämningen. Har hört av mig till AW för att se om intresse finns att bli partner igen 2022 

men de verkar inte ha resurser eller fokus just nu men vill inte klippa kontakten helt inför 

framtiden. Gällande kontoret så har jag varit dålig på att komma ihåg tider vi bestämt vilket 

lett till negativa konsekvenser. Det har tyvärr blivit så att jag inte kunnat prioritera det nya 

kontoret helt och det har jag dåligt samvete för eftersom jag ändå ville vara med i den 

projektgruppen. Men ska försöka ta mig i kragen och bli bättre. 

 

Sekreterare: Jag har justerat protokollet från förra styrelsemötet som jag sedan skickat till 

webmaster och lagt på kontoret för påskrift.  

Ekonomiansvarig: Löpande arbete, fått in alla betalningar från våra samarbetspartners och 

kollat över budgeten.   



   

 

Webmaster: Sen senaste styrelsemötet har jag dragit igång projektet veckans medlem på 

LinkedIn som jag tycker varit riktigt lyckat och uppskattat hittills! Blir spännande att fortsätta 

på detta spår! 

Marknadsföringssamordnare:  

- Varit del av Instatakeovern för oss styrelsemedlemmar som avgår. 

- Hjälpt Oscar att klippa videon till pluggstugor/klasscoacher. 

- Publicerat event för årsmötet. 

- Haft en fotosession för att kunna marknadsföra Dynamicuströjorna. 

- Stämt av med poddredaktionen om avsnittsläppet för PvD. 

- Har pratat med arrangemangsgruppen i PvD för att bistå med hjälp kring tekniken. 

- Tankarna går om en ny ”A day in the life av en PA-student” – skall publiceras v. 15 är det 

tänkt. 

- Löpande arbete. 

- Det har skapats headers för Facebook-evenemang.  

Näringslivssamordnare: Denna vecka har inte mycket hänt/kommer inte att hända. Jag 

planerar att kontakta Alumnicus för att se om de har några sugna föreläsare på de ämnen som 

vi fått in att folk är intresserade av i vår intressekoll på Instagram.  

Evenemangssamordnare: Generalintervjuerna har dragit igång och vi ska ha de sista ikväll, 

många bra kandidater och det kommer bli svårt att välja, vi har dock en bra känsla och jag och 

Emil (insparkssamordnare) har samma tankesätt så det är perfekt! Planeringen för PA på 

cykel fortsätter och går riktigt bra! Vi har sista mötet innan evenemanget nu imorgon och jag 

är riktigt taggad! Bra uppslutning på anmälan också, vi var lite oroliga i början! 

Utbildningssamordnare:  Jag har fått ut video och ansökningsformulär för pluggstugorna, 

varit med och arrangerat träff för T4:or och planerat träff om utbytesstudier, samt varit med 

på SamSek och Institutionsstyrelsemöte.    

Idrottssamordnare: Stryktipset League har precis börjat och kommer pågå 7 veckor framåt. 

Kommande event är en frisbeegolf i april och padel utomhus i maj. Annars planeras det även 

en kickoff för utskottet i mitten av april där vi ska spela kubb. Detta kommer att ske utomhus 

med avstånd som alla andra aktiviteter som arrangeras med max 8 personer per spel.  

PVD: Den sista tiden har vi fokuserat mycket på att försöka få koll på det sista som behöver 

ses över innan mässan. Gruppen har fått presentera vad de kommer ansvara för under dagen 

och nu är det mycket fokus på marknadsföring och hemsidan. Vi projektledare har också 

spelat in podden.  

Valberedningen: -  

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i mötet får berätta hur man mår för tillfället.  



   

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Styrelsen börjar först och främst med att utvärdera punkten. Styrelsen lyfter att det är en bra 

punkt där samtliga i styrelsen får ta del av vad som händer i utskotten. Josefine lyfter att 

samtliga styrelseledamöter är välkomna att bolla idéer på denna punkt och inte bara 

utskottssamordnarna.  

Andrea berättar kort om projektet ”Veckans Medlem” på LinkedIn som påbörjats. Hittills har 

det inte kommit in några nomineringar men tänker att det kommer så småningom. 

Samordnarna kan även ta upp det inom sina utskott, eller själva nominera medlemmar i 

utskotten, för att försöka locka deltagare till ”Veckans Medlem”.  

Nils ger en kort uppdatering om vad som händer i idrottsutskottet. De har påbörjat ett 

stryktips som haft ett högt deltagande vilket är kul. I april kommer utskottet anordna en kick-

off som kommer följa restriktionerna. Just nu har idrottsutskottet tagit en liten paus då deras 

möte denna vecka krockar med styrelsehänget och veckan efter är det påsk.  

Oscar uppdaterar om utbildningsutskottet. Rekryteringsvideon för klasscoacher har släppts 

och det har kommit in en ansökning, men det skulle vara något som Dynamicus kan pusha för 

mer. Mimmi ger förslaget att besöka föreläsningar och informera om konceptet klasscoach 

och peppa studenter att söka.  

§ 7 Internrevisorer 

Josefine uppdaterar om arbetet tillsammans med internrevisorerna Nora och Wilma. På 

föreningsstämman fastställdes att rollen internrevisor ska redas ut och på Josefine och 

internrevisorernas senaste möte bestämde de att de ska göra en ”årsplanering”. Denna ska 

innefatta vad internrevisorerna ska göra under varje termin. Från vad P-riks har sagt ska de 

även på årsmötet ha ansvarsfrihet vilket de är meddelade om. De kommer därför att dyka upp 

på några styrelsemöten framöver för att kunna granska det arbetet vi gör. Josefine lyfter att de 

pratat om att även de liksom valberedningen bör ha en flik på Dynamicus hemsida där det 

finns information om vad internrevisorerna arbetar med.  

Josefine förtydligar för styrelsen vad det innebär att internrevisorerna ska granska styrelsen 

och vad de ska arbeta med.  

§ 8 PVD-gasque 

Mimmi och Stina lyfter de synpunkter de fått från styrelsen angående det mejl det skickade ut 

angående PVD-gasque. De informerar om att de har sagt till event-projektgruppen att de bör 

fokusera på att hålla en typ av gasque, antingen digital eller fysisk. Styrelsen för diskussion 

kring om det bör hållas en digital eller fysisk PVD-gasque, samt hur många platser det ska 

finnas att tillgå om projektgruppen genomför en digital gasque. Styrelsen för även diskussion 



   

 

i fallet om det blir en digital gasque - om maxgränsen för människor per hushåll ska vara 8 

eller mindre än så. Sammanfattningsvis tycker styrelsen i stort att event-projektgruppen bör 

genomföra en digital sittning. Vad gäller antalet per hushåll bör projektgruppen sätta ett antal 

på max 4–6 personer. Vad gäller platser på hela sittningen är 100 platser en rimlig siffra. 

Mimmi och Stina ska föra informationen vidare till projektgruppen, och även idéer om 

underhållning och hur gasquen isåfall ska sändas och planeras. Josefine lyfter även att Mimmi 

och Stina gärna får bolla med event-projektgruppen om de vill att styrelsen ska representeras 

på något sätt på sittningen.  

§ 9 Medlemsavgift hos P-riks 

Josefine lyfter att P-riks funderar att höja medlemsavgiften från 1500kr till 2500kr. Som P-

riks förklarat det och som Josefine tolkar det, beror detta på att det ska ha en större buffert och 

med en större buffert kunna ha möjlighet att dela ut mer bidrag till medlemsföreningarna. 

Från P-riks brukar Dynamicus få ett grundbidrag som skulle höjas från 1500kr till 2000kr. 

Dynamicus måste ta ställning till om vi vill att denna prishöjning ska gå igenom på P-riks 

styrelsemöte under kvällen. Det styrelsen kommer fram till är att utifrån den informationen 

som Josefine och Tilda kommer få under P-riks styrelsemöte under kvällen, så får de å 

Dynamicus vägnar rösta ja till förslaget om det är till Dynamicus fördel.  

§ 10 PA-masterprogram 

Josefine informerar om att det finns planer att på Uppsala Universitet starta ett internationellt 

masterprogram i anslutning till PA-programmet med inriktningen pedagogik. De vill till detta 

projektet ha studenter som deltar som kan komma med input från en students perspektiv. 

Josefine lyfter frågan om det är någon i styrelsen som är sugen på att medverka i denna 

projektgrupp, och om ingen i styrelsen är sugen bör vi föra denna information och inbjudan 

till medverkan vidare till Dynamicus medlemmar.  

§ 11 Övriga frågor 

”Diskussion kring företag PvD” 

Stina informerar om att det är ett företag som vill ändra i deras kontrakt gällande pris och 

innehållet i deras monter. Styrelsen för diskussion om det är något projektgruppen för PvD 

ska gå med på. Mimmi och Stina ska ta vidare de synpunkter som lyfts från styrelsen tillbaka 

till företaget och sedan återkoppla. 

”Datum för nästa styrelsemöte” 

Josefine frågar styrelsen om det går bra att hålla nästa styrelsemöte den 5/4 trots att det är en 

röd dag. Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 5/4. Josefine informerar även om 

förarbeten till årsmötet. Samtliga i styrelsen ska förbereda en halvårsrapport som på årsmötet 

ska presenteras muntlig och skriftligt. Presentationen ska innehålla vem man är, vad man 



   

 

arbetat med under halvåret och pågå i 2 minuter. Deadline för detta är 1/5. Till Emil ska även 

skickas stödord som ska finnas med i presentationen, deadline till detta är även 1/5.  

§ 12 Sekreterarens punkt 

Sekreterare säger att hon fått ned allting under mötet.  

§ 13 Återkoppling på mötet  

Bra möte!  Styrelsen ska påminna varandra i chatten om DynamicuQuiz samt börja planera 

i sina grupper inför Dynamicus monter på PvD.  

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.37.  

 

 

_________________________   _________________________ 

Ordförande Josefine Kärrman  Sekreterare Tove Hiller 

 

_________________________  

Justeringsperson Emil Hultling  

 

 


