
   

 

 

 

Styrelsemöte 8/11 - 2021 klockan 16.15 via Zoom  

Närvarande: Frida Lögdberg, Rebecka Albertsson, Isabelle Korhonen, Cecilia Torlegård, 

Olivia Lundlev, Tove Hiller, Andrea Karthäuser, Victoria Svensson, Emil Nikula, Mikaela 

Sandqvist, Johanna Nilsson, Nils Elvegård, Ingrid Jäder.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till punkterna ”Sittning med P-riks”, ”Samarbeten” samt ”Kaffeansvarig till 

föreningsstämman” under § 15 Övriga frågor. Styrelsen stryker även § 12 på dagordningen.  

 

Efter ovanstående ändringar godkänner styrelsen dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Ingrid Jäder väljs till justeringsperson samt fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Varit på programrådsmöte samt ett möte med Johan Waara tillsammans med 

Rebecka, skrivit verksamhetsplan med Emil samt min egen halvårsrapport. Har även haft ett 

möte med vår vänförening DalPal för att hjälpa dem att komma på benen igen efter ett 

turbulent år. Det har även hunnits med ett möte med valberedningen inför föreningsstämman 

samt en del planering inför två projekt tillsammans med Alumnicus (vilka jag personligen tror 

mycket starkt på!) 

Vice ordförande: Suttit i första mötet med Unionen och de är väldigt intresserade för ett nytt 

samarbete. Utöver detta har jag skickat de första avtalen och fått tillbaka många signerade.  

Sekreterare: Jag har skickat ut nyhetsbrev (det har äntligen kommit ut efter lite tekniskt strul 

också tjoho), annars så har jag börjat skriva på halvårsrapport och verksamhetsplan. Den här 

veckan har jag hemtenta så det blir ganska mycket fokus på det.   

Ekonomiansvarig:  

Webmaster: Den senaste veckan har jag publicerat våra nya styrelsebilder på hemsidan, 

laddat upp protokoll och gjort inlägg på LinkedIn om styrelsen HT-21! Jag och Victoria har 

också startat upp en TikTok för Dynamicus som vi hoppas kunna dra i gång snart, men denna 

vecka har jag tenta så förhoppningsvis har vi tid för de lite senare i november.   

Evenemangssamordnare:  

 



   

 

Utbildningssamordnare: Sen senast har det genomförts en pluggstuga med T1:orna där det 

även medverkade en ny klasscoach vilket var jättekul. Det har även varit programrådsmöte 

med alla som är involverade i PA-programmet där vi mest gick igenom övergången från 

Zoom och hur det har funkat för de olika institutionerna. Frida och jag har också haft ett möte 

med Johan Waara där vi pratade om psykologikurserna och hur de kommer se ut framöver.  

Idrottssamordnare: Utskottet har haft en paus gällande onsdagsträningarna på grund av att 

det krockat med andra aktiviteter. Men det kommer återgå som vanligt inom de kommande 

veckorna. Utskottet har tyvärr varit tvungen att ställa in sitt senaste möte på grund av 

sjukdomsfall. Arbetet med skidresan fortsätter löpande.  

Marknadsföringssamordnare: Utskottet har haft sitt andra möte där vi planerat för tex en 

vett- och etikettfilm som vi kan ha tillhands att dela vid finsittningar och baler osv. Vi har 

även startat i gång Dynamiquiz vilket känns jättekul! Och sist men inte minst så har vi ett helt 

nytt podd-team som är astaggade på att köra i gång och som har massor med roliga idéer! 

 

Näringslivssamordnare: Förra veckan var första utskottsmötet och trots att vi bara var 3 på 

mötet är engagemanget ändå stort inom utskottet med 7 stabila medlemmar! Jag kommer även 

denna vecka ha möte med Uppsala Kommun för att planera nästa webbinarium med dem, har 

samlat på mig idéer och åsikter om hur vi kan locka fler att delta som jag då tänkte framföra. 

Annars är det coola bananer!  

 

PVD: Nu är projektgrupperna i full fart, de har alla börjar sina olika projekt inför PVD nu och 

alla har haft budgetmöte. Vi har även bestämt kick-off med alla projektgrupper. Arrangemang 

och Kontakt har fått se Blåsen där vi ska vara för att kunna planera. Tyvärr har vi fått ett 

avhopp i Kontaktgruppen, det betyder att vi bara har 3 st i kontakt trots att det var den 

gruppen det var viktigast att vi har många (helst 4–5 personer i) … Vi har haft möten med 

dem för att kolla hur vi på bästa sätt kan lösa det. 

 

Valberedningen:  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i styrelsen går varvet runt och får lyfta hur man mår för tillfället.  

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Rebecka får ordet och presenterar att utbildningsutskottet fått en förfrågan från Jonas Risberg 

om någon från styrelsen skulle vilja ställa upp och prata om Pedagogikkursen på en 

utvecklingsdag. Rebecka ska ta fram information om vilka tider det gäller och återkoppla till 

styrelsen. Rebecka lyfter även att hon haft kontakt med Assesio som erbjudit 12 platser till 

MAP-utbildningen den 22 december, varav styrelsen beslutar att prioritera T:5or och T6:or 

för de platserna. 

 

Inom idrottsutskottet är det mycket fokus på Vemdalen-resan. Onsdagsträningarna startar i 

gång nu igen, och de planerar även för en fotbollsmatch mot Samvetarna.  

 



   

 

Inom marknadsföringsutskottet har två nya podd-masters blivit tillsatta och podden kommer 

snart dra i gång igen, och de kommer inom utskottet även fortsätta med Dynamiquiz under 

hösten. Victoria lyfter även frågan om Dynamicus ska ha en adventskalender på Instagram. 

Styrelsen för diskussion och föreslår att fördela julkalendern på samtliga utskott. Samtliga 

samordnare ska ställa frågan i deras utskott så ska styrelsen återkoppla till varandra vid senare 

tillfälle. 

 

PVD lyfter att deras veckomöten flyter på, de har haft budgetmöte med samtliga 

projektgrupper och har nu i veckan en kick-off.   

 

§ 7 Budget 2022 

Ordförande presenterar den budget som ordförande och ekonomiansvarig tillsammans tagit 

fram för 2022. Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2022.  

 

§ 8 Inkommen motion  

Frida lyfter att det kommit in en motion gällande att lägga till i våra stadgar att tidigarelägga 

insparken en vecka. Styrelsen diskuterar motionen och beslutar att föreslå att avslå 

motionsförslaget under föreningsstämman. Styrelsen ska dock ta med sig idén att det kan vara 

bra att ha något event innan skolstart. 

 

§ 9 Återkoppling stadgeförändring 

Under senaste styrelsemötet diskuterade styrelsen en eventuell stadgeförändring. Vid närmare 

läsning av stadgarna kommer denna stadgeförändring inte vara nödvändig då styrelsen kan 

välja ett alternativt sätt att skicka ut möteshandlingar och fortfarande följa Dynamicus stadgar.  

 

§ 10 Val av välgörenhet 

Frida lyfter frågan vilken välgörenhetsorganisation Dynamicus bör skänka pengar till och ger 

förslaget Suicide Zero. Styrelsen beslutar att godkänna att skänka pengar till organisationen 

Suicide Zero.  

 

§ 11 Dynamicus 40 års-jubileum 

Styrelsen återkommer till de förslag som tidigare lyfts angående Dynamicus 40-årsjubileum, 

där det bland annat diskuterats om att arrangera en jubileumsbal och att sälja merch. Styrelsen 

för diskussion kring dessa förslag och hur vi ska gå vidare med detta. Victoria ska ansvara för 

att lyfta förslaget om att sälja merch inom marknadsföringsutskottet, och det är även fritt fram 

för styrelsen att höra av sig till utskottet om det finns fler bra idéer.  

 

§ 12 Saco-mässan 

Punkten stryks under detta styrelsemöte.  

 

§ 13 Nyckeln EP  

Frida lyfter att styrelsen ska ha tillgång till en nyckel som går till grupprum på EP men att vi i 

nuläget inte vet vart den är. Frida ska ta kontakt med tidigare ordförande, och resterande 

styrelseledamöter ska ansvara för att hjälpas åt att kolla på kontoret efter nyckeln.  

 



   

 

§ 14 Publiceringar 

Frida lyfter att det ska ske en förbättring angående att använda publiceringsschemat och 

skriva in i god tid för att underlätta för Victoria, vilket hela styrelsen instämmer om. 

 

§ 15 Övriga frågor  

”Sittning P-riks” 

Dynamicus står som medvärdar till P-riks sittning som arrangeras 20 november, varav P-riks 

har meddelat att alla styrelseledamöter som vill är välkomna. De som är intresserade ska 

meddela detta till Frida.  

 

”Kaffeansvarig till föreningsstämman” 

Ingrid och Victoria erbjuder sig att ansvara för att fixa te och kaffe innan föreningsstämman.  

 

”Samarbete” 

Dynamicus har fått erbjudande om att få delta i en utbildning inom testverktyget Alva Labs 

kostnadsfritt den 16 november. Styrelsen för diskussion och tycker utbildningen låter som en 

bra idé. Andrea ska dock se om det är något de gör kontinuerligt och om det isåfall skulle 

kunna gå att ta det vid ett senare tillfälle, samt föreslå en prisbild, och sedan återkomma till 

styrelsen.  

 

Emil lyfter att han haft möte med Unionen där de visat intresse för att hålla i ett event med 

våra medlemmar. Styrelsen för diskussion om förslag på event som de skulle kunna arrangera, 

varav LinkedIn-skola, intervjuteknik och distansarbete dyker upp som förslag. Emil ska ta 

med sig de förslagen tillbaka till Unionen.  

 

§ 16 Sekreterarens punkt 

Förtydligande kring kaffeansvarig till föreningsstämman.  

 

§ 17 Återkoppling på mötet 

Bra och effektivt möte!  

 

§ 18 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.24. 

 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg               Sekreterare Tove Hiller 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Ingrid Jäder 


