
   

 

 

 

Styrelsemöte 25/10 - 2021 klockan 16.15  

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

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

Sandqvist, Wilma Anselmby. Närvarande via Zoom: Johanna Nilsson, Nils Elvegård.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.21.  

 

Styrelsen beslutar att adjungera in Wilma Anselmby med närvarorätt utan tillika rösträtt.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till ”Skidresa”, ”Samarbetspartners”, ”Balen” samt ”Sveriges HR-förening” 

under punkten § 14 Övriga frågor. 

 

Efter ovanstående ändringar godkänner styrelsen dagordningen.  
 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Mikaela Sandqvist väljs till justeringsperson samt fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Ordförande: Fått ut kallelsen till föreningsstämman med hjälp av Tove. Varit på 

utvecklingsdagarna med P-riks tillsammans med Emil. Har även jobbat på halvårsrapport 

samt manus till föreningsstämman + påbörjat budgetarbete med Johanna. Annars löpande 

arbetet samt lite återhämtning efter den intensiva perioden som insparken innebar. Planerar att 

inom de kommande veckorna sätta mig ner med valberedningen för att gå igenom det 

praktiska inför stämman.  

Vice ordförande: Haft kontakt med Alex Tidgård på Assessio angående MAP-certifiering. 

Utbildningen kommer vara en heldagsutbildning digitalt under vecka 51. Förhandlade till så 

att detta är en ”extra”-utbildning utöver det som står i vårt avtal. Alltså kommer det även att 

hållas en utbildning under våren. Utöver detta har jag varit på lärofylld och berikande resa till 

Stockholm med vår ordförande Frida. P-riks anordnade Utvecklingsdagarna för samtliga PA-

föreningar i Sverige, väldigt mycket intryck och nya perspektiv som vi ska dela med oss av 

för styrelsen! 

Sekreterare: Idag (19/10) har jag Instagram take-over som jag lägger lite tid på. Annars har 

jag mest fixat med protokoll, gjort lite investigation bland medlemmar, hjälpt till på ett hörn 

med att skicka ut kallelsen samt i helgen/början av nästa vecka ska jag sätta mig ner och börja 

skriva på nyhetsbrevet som ska skickas ut under någon gång nästa vecka! 



   

 

Ekonomiansvarig: Mest löpande arbete men även påbörjat budgeteringen för 2022 

tillsammans med Frida.  

Webmaster: Jag har publicerat protokoll från styrelsemötet samt kallelse och dagordning 

inför föreningsstämman på hemsidan. Sen har jag också gjort ett inlägg om Ingrids samarbete 

med UE på LinkedIn och planerat ett till LinkedIn inlägg om helgen med P-riks   

Evenemangssamordnare: - 

 

Utbildningssamordnare: - 

Idrottssamordnare: Idrottsutskottet har under de senaste veckorna fortsatt med arbetet kring 

Dynamicusloppet, innebandymatchen och skidresan.  

Marknadsföringssamordnare: Haft möte med Eric och Maja angående podden, dom 

kommer inte att spela in ett sista avsnitt. Därför kommer vi nu försöka få tag på två nya 

podmasters så snart som möjligt. Så om ni har några tips på personer ni tror skulle passa bra 

så tas det gärna emot! Jag har även haft mitt första utskottsmöte, vilket gick superbra! Och sen 

har det som vanligt publicerats en del saker på sociala medier, t.ex. evenemang till både 

styrelsehänget och föreningsstämman! 

 

Näringslivssamordnare: NU är vi klara med rekryteringen för kontaktdagarna. Har gått 

asbra tycker jag och ska nu fixa intyg till alla  Sen ska jag ha första utskottsmöte nästa 

vecka jippi, har blivit senare p.g.a. rekryteringarna men är taggad på att dra igång! 

 

PVD: Vi i PVD har haft vårt första stormöte med alla projektgrupper, vilket var lyckat! Efter 

mötet startade vi en Facebook-grupp och Messenger-chatter med ansvarig projektledare och 

projektgrupperna. Vi ska ha det andra stormötet senare i eftermiddag och bland annat spika 

temat för PVD. Vi har även haft överlämningar med projektgrupperna (med undantag för 

event som ska ha lite senare). Vi har fått godkänt bidrag från Pedagogiska Institutionen och 

ska fakturera dem inom kort.  

 

Valberedningen: Skickat ut nomineringar, fått lite napp och besvarar frågor. Publicerat 

viktiga datum på Dynamicus kanaler. De hälsar till styrelsen att de är supernöjda med allas 

take-over förra veckan.  

 

§ 5 Må-bra-runda 

Samtliga i styrelsen får presentera hur de mår för tillfället. Alla mår bra, lite stressade men 

många fick ny energi efter Dynamicusloppet och sittningen förra veckan.  

 

§ 6 Samordnarna har ordet 

Mikaela håller tillsammans med sitt utskott på och planerar en sexa efter föreningsstämman. 

De planerar även för att ha en loppis/klädbytardag. Rebecka lyfter att utbildningsutskottet haft 

terminens andra pluggstuga som blev lyckad. I marknadsföringsutskottet arbetar de med att få 

igång podden efter uppehållet.   

 



   

 

I PVD har de nu budgetmöten, de har haft samtliga överlämningar och samtliga 

projektgrupper håller på att komma in i sina roller. De har även bestämt tema till nästa års 

mässa.  

 

Nils berättar om idrottsutskottet där de förra veckan höll både en innebandymatch samt 

Dynamicusloppet och en efterföljande sittning. Han lyfter även att Samvetarna har visat 

intresse för att hitta på saker med vår förening, så om det är någon som har intresse eller en 

idé är det fritt fram att höra av sig till dom.  

 

§ 7 Attrahera och rekrytera medlemmar 

Styrelsen diskuterar att medlemsantalet sjunkit, där orsaker eventuellt kan vara att många 

glömt omregistrera sig, corona samt systembytet. För att öka medlemsantalet ska vi i 

fortsättningen påminna i de event vi publicerar att studenter måste vara medlemmar för att 

delta, samt påminna inom våra umgängeskretsar att se till att man fortfarande är medlem. 

Under föreningsstämman kommer vi även dubbelkolla så att de som deltar är aktiva 

medlemmar. 

 

§ 8 Återkoppling från utvecklingsdagarna  

Emil och Frida var på P-riks utvecklingsdagar i Stockholm förra veckan där de träffade 12 

andra studentföreningar. Det de tar med sig från utvecklingsdagarna är dels mycket positiv 

feedback om Dynamicus verksamhet och att föreningen klarat sig väldigt bra under corona, 

men även föreläsningar i bl.a. att engagera ideellt arbete och värdeskapande i grupp. 

 

§ 9 Kompetens och vision-runda 

Ett initiativ från Frida och Emils sida som de tagit med sig från P-riks utvecklingsdagar. 

Styrelsen tar ett varv och får lyfta vad man själv är bra på, och sedan ett varv där man lyfter 

vad personen till vänster är bra på. Styrelsen tar även ta ett varv och berätta om vad man vill 

åstadkomma under det som är kvar av terminen.  

 

Frida föreslår en paus. Styrelsen återupptar mötet kl. 17.20.  

 

§ 10 Föreningsstämma, sexa och rapporter 

Frida håller på och planerar inför föreningsstämman, och hon ska även ha ett möte med 

valberedningen angående denna. Mikaela håller på att boka en lokal till sexan, och inom 

hennes utskott finns även en projektgrupp som sköter all planering inför sexan.  

Frida uppmärksammar att senast den 10/11 ska samtliga i styrelsen ha skickat in 

verksamhetsplan och halvårsrapport till Frida.  

 

§ 11 Styrelsehäng 

På onsdag 27/10 anordnar valberedningen styrelsehäng på kontoret. Rebecka och Mikaela har 

erbjudit sig att köpa lite snacks och pynta kontoret inför styrelsehänget.  

 

§ 12 Eventuell justering av stadgan 

Eftersom vi inte kan skicka ut pdf:er via vårt nya medlemssystem så har Frida och P-riks i 

samråd diskuterat om att revidera stadgan. Nu står det att ”medlemmar ska få kallelse och 



   

 

möteshandlingar via mejl”. Revideringen skulle då innebära att lägga till något som 

förtydligar att kallelse och möteshandlingar även kan bli nåbara via andra medier.  

 

§ 13 Annonsering i ”PA Jobb & Praktik”  

Andrea lyfter att nu är det lite otydligt med rollfördelningen när det kommer till företag som 

vill annonsera jobbannonser i Dynamicus sociala kanaler. Styrelsen diskuterar hur 

ansvarsområdena ska fördelas i framtiden. Styrelsen tar upp flera möjliga lösningar men 

beslutar att fundera över denna och återkomma vid nästa styrelsemöte. En idé är att höra av 

sig till vår vänförening SthlmUp hur dom har löst det, varav Andrea erbjuder sig att höra av 

sig till SthlmUp för input.   

 

§ 14 Övriga frågor 

”Skidresa” 

Nils informerar att efter många om och men så har idrottsutskottet lyckats boka platser till 

Dynamicus för en skidresa i Vemdalen.  

 

”Samarbetspartners” 

Emil har haft kontakt med Ants som ska skicka över material för att marknadsföra Dynamicus 

besök hos dom via vår Instagram. Emil har även pratat om CV/LinkedIn-event med SSR och 

ber styrelsen om input på vilket datum som passar bäst. Emil ska kika över vilka datum som 

passar, sedan mejla till Frida som lägger in det i planeringsschemat.  

 

”Sveriges HR-förening”  

Emil har pratat med SHRF:s studentrepresentant som har slängt ut frågan om någon i 

Dynamicus skulle vara intresserad att sitta som studentrepresentant i deras styrelse från och 

med våren 2022. Styrelsen ska fundera och om intresse finns återkomma till Emil.  

 

”Balen” 

Mikaela lyfter att de i utskottet valt att skjuta upp balen då de vill ha tid att planera. Styrelsen 

för diskussion kring om balen ska skjutas upp till våren. Efter diskussionen beslutar styrelsen i 

samråd med Mikaela att om det inte finns någon tillgänglig lokal så ska balen skjutas upp till 

våren.   

 

Frida lyfter att vi fått en inbjudan från psykologerna att delta i deras cykelmiddag vilket är 

den 26 november. Eftersom det krockar med dagen för studiebesöket hos Ants ska Mikaela 

undersöka hur många som kan få komma på släppet och återkomma.  

 

Frida lyfter även att Alumnicus har erbjudit oss i styrelsen att vara piloter för ett ”Wellbeing 

Program”. Styrelsen kan gå in och kolla på deras hemsida för att lära mer om vad det innebär.  

 

§ 15 Sekreterarens punkt 

Förtydligande kring stadgan.  

 

§ 16 Återkoppling på mötet 

Bra grej! Bra inslag med kompetens och vision-runda, och gott fika.   

 



   

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.22.  

 

 

 

_________________________    _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg               Sekreterare Tove Hiller 

 

 

_________________________   

Justeringsperson Mikaela Sandqvist 


