
   

 

 

Extrainsatt styrelsemöte angående Covid-19 klockan 17:15 16/3–2020 

 

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Alexandra Kung, Fanny Paulsen, Caroline 

Gissberg, Sophia Gyllenhammar, Cecilia Staflin, Katarina Piir, Níke Norberg-Vanhove 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.15 

§ 2 Godkännande av dagordning  

Punkten ”Arbetsfördelning” läggs till under §10 Övriga frågor.  

Efter följande ändringar väljer styrelsen att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Adjungering 

Styrelsen adjungerar valberedningens Ebba Pers till mötet, utan rösträtt. 

 

§ 4 Val av justeringsperson  

Styrelsen väljer Cecilia Staflin till justeringsperson. Alexandra Kung väljs till mötets 

sekreterare då ordinarie inte kan medverka. 

§ 5 Direktiv från universitetet och berörda myndigheter  

Ordförande har kallat till ett extrainsatt möte med anledning av de nya direktiv som kommit 

från regering, universitet och berörda myndigheter angående Covid-19. Då folksamlingar över 

500 personer inte längre tillåts diskuterar styrelsen kring vårens arrangemang av PVD.  

Projektledarna har haft möte med projektgruppen och beslut har tagits att preliminärt flytta 

fram evenemanget till 25/9. Vidare förs diskussion kring ifall nytt datum för PVD krockar 

med aktiviteter under hösten. PVD kommer att jobba på fram till 3/4 för att göra upp med allt 

arbete inför hösten. Föreslås att marknadsföringssamordnare, evenemangssamordnare samt 

projektledare för PVD har möte angående detta.  

 

Fanny, Sophia och Klara ansluter via video 

 

Styrelsen diskuterar kring hur planering och schema ska ske för september månad 2020. 

Angående rekrytering till posterna som projektledare för PVD kommer detta att genomföras 

som vanligt, nyvalda projektledare tillträder med överlämning efter årsmötet. Projekten PVD 

2020 och PVD 2021 kommer att jobba parallellt under hösten, med de nyvalda projektledarna 

som styrelsemedlemmar. Projektledare för PVD 2020 kommer att kunna adjungeras med 

närvarorätt till styrelsemöten i höst.  

 

Styrelsen diskuterar om att revidera föreningens stadgar, då det ej finns ett tydlig start-och 

slutdatum för när posterna som projektledare för PVD ska sitta.   

 

 

 



   

 

§ 6 Projekt och event framöver 

Vårens pubrunda som varit planerad ligger nu på is tills vidare. Ingen kryssning kommer att 

ske. Planering inför vårbal 27/5 fortsätter som läget ser ut nu. Hur Årsmötet påverkas kommer 

att kontrolleras och tas upp.  

 

Styrelsen beslutar att en live-stream kommer att ersätta ett fysiskt styrelsehäng. Styrelsen 

diskuterar kring om slutna event kan fortsätta samt problematiken kring att uppmana folk 

till att delta i dessa tider. Styrelsen menar på fortsatt uppmaning kring att följa 

Folkhälsomyndighetens råd om hygien, samt vikten av att gå ut med information till 

medlemmar om beslut. Föreslås även att kontakta Samsek och P-riks för att be om råd i hur 

man kan gå till väga. Styrelsen beslutar att veckans idrottsevenemang ställs in och framtida 

idrottsevenemang kommer att behandlas med övriga evenemang vid nästa möte.  

 

§ 7 Hur vår dagliga verksamhet ska bedrivas i rådande situation 

Samordnare för dialog med sina utskottsmedlemmar. Styrelsemöten kommer att fortsätta i den 

mån som går, så länge alla rekommendationer följs. 

8 Kommunikation via våra sociala medier till medlemmarna 

Styrelsen konstaterar att någon form av information bör och skall gå ut till medlemmarna 

snarast angående föreningens ställningstagande, för att uppmärksamma att föreningen tar 

rådande omständigheter på stort allvar, följer de direktiv som finns samt för en intern 

diskussion. Ordförande kommer att skicka informationen till Utbildningssamordnare samt 

Vice Ordförande, som sedan kan vidarebefordra till involverade.  

§ 9 Krisplan ifall situationen i samhället förvärras 

Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens, regeringens samt universitetets beslut och riktlinjer. 

Ingen krisplan tas fram, men styrelsen följer samtliga rekommendationer ifall läget förändras.  

§ 10 Övriga frågor  

Arbetsfördelningen 

Styrelsen diskuterar kring arbetsfördelningen under kommande veckor.  

 

§ 11 Sekreterarens punkt 

Sekreteraren har inget att tillägga. 

 

§ 12 Återkoppling på mötet  

Bra diskussion i gruppen under mötet. 

 

§ 13 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:00.  

 



   

 

________________________________  ________________________________ 

Ordförande Rebecca Ingman  Sekreterare Alexandra Kung 

________________________________  

Justeringsperson Cecilia Staflin  

 

 

 

 

 

 


