
   

 

 

Styrelsemöte 19/9-2022 klockan 16:15 på kontoret Campus Engelska 

Parken 

Närvarande: Carolina Wiezell, Evelina Hultqvist, Jakob Pettersson, Anastasia Lazareva, 

Alice Tegebro, Julia Bergqvist, Johanna Carlé, Amelie Lundén, Cornelia Mazloomian 

Svalland, Wilma Junhammar, Josefin Persson Ståhl, Lydia Westin Malm 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.08. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Medlemsregistrering läggs till under § 16 Övriga frågor. 

Hitract läggs till under § 16 Övriga frågor. 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Evelina Hultqvist väljs till justeringsperson.  

§ 4 Må-bra-runda 

Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället. 

 

§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Jag har medverkat på en styrelseutbildning med SSR, haft avstämningsmöten kring insparken 

och tillsammans med Vice Ordförande besökt PIVA A för att berätta om Dynamicus. Jag har 

även haft kontakt med P-riks angående besök från dem samt tackat ja till inbjudan om deras 

utvecklingsdagar. Ska även i veckan planera in möte med PVD, valberedning och 

internrevisorerna för att se till att de kommer igång med sitt arbete. 

Vice ordförande:  

Jag har haft möte med Assessio, SHRF, ANTS, Uppsala Kommun samt Akavia, för att 

diskutera hur de upplevt samarbetet hittills samt vilka eventuella förändringar de vill se i 

kommande avtalsperiod (2023). Vi kunde äntligen genomföra utbildningen med SSR 8/9 för 

de nyvalda styrelsemedlemmarna. Jag har tillsammans med Ordförande besökt PIVA A för 

att berätta om Dynamicus.  

 

Sekreterare:  

Sedan sist har det varit ganska lugnt för mig. Jag har fortsatt ansvarat över rumsbokningar i 

EP inför insparken samt mejlat angående Föreningsstämman.  

 



   

 

Ekonomiansvarig:  

Jag har äntligen kommit ikapp med bokföringen samt har ett första utkast på budget till 

2023, vilken vi förhoppningsvis kan rösta igenom nästa styrelsemöte. Utöver det ska jag 

planera möte med pvd så fort som möjligt och har en del kontakt med generaler kring 

ekonomin. 

Webmaster:  

Marknadsföringssamordnare:  

Har sedan senaste styrelsemötet publicerat inlägg åt näringslivsutskottet på instagram + 

facebook samt publicerat info om varje utskott på instagram (denna info finns nu 

’’fastnålad’’). Till detta skapade jag och publicerade ett google-formulär som ska användas 

vid intresseanmälan till de olika utskotten. Hade mitt första utskottsmöte (dock över zoom 

pga. sjukdom), där vi bland annat diskuterade idéer för en ’’vett och etikett-video’’ inför 

gasquen. Kommer inför mötet 19/9 ha tagit fram förslag på design av tröjor som vi kan rösta 

om.  

Näringslivssamordnare:  

Igår hade näringslivsutskottet sitt första möte, där vi diskuterade kommande events samt hur 

vi kan få fler medlemmar. Igår hände också kick-off för mentorskapsprojektet. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka är allt fokus inspark och möten med generalerna lite då & då!  

Utbildningssamordnare:  
Jag har jobbat med att bokat aulan inför examensceremonin. 22 januari är preliminärt bokat 

medan de sista detaljerna fastställs.  

Jag har även bokat in en utbildning med Assessio i oktober. Marknadsföring på gång.  

Idrottssamordnare:  

Jag har börjat förbereda inför den första träningen som kommer äga rum på måndagen efter 

att insparken är avslutad. Jag har även börjar kika på skidresan till Vemdalen.  

PVD:  

Valberedningen:  

§ 6 Samordnarna har ordet 

Anastasia informerar om att hon haft möte med Uppsala Kommun samt ett möte inför 

mentorskapsprojektet. Utöver detta har hon även haft första utskottsmöte samt haft ett möte 

med Ants. Johanna har haft sitt första utskottsmöte samt publicerat några inlägg på 

Dynamicus sociala medier. Hon har även påbörjat en tiktok inför avslutningsgasquen. Julia 

förklarar att hon har fullt upp med insparken samt att hon bokat in möte med nationer 

gällande kommande event. Amelie informerar om att hon preliminärbokat Universitetsaulan 

inför kommande examensceremoni.  



   

 

 

§ 7 PVD 

Alice välkomnar de nya PVD-samordnarna som nyligen blivit invalda i styrelsen.  

§ 8 Förväntningar 

Alice informerar om en styrelseutbildning med SSR som hon nyligen deltagit på. Styrelsen 

svarar på en menti som Alice skapat där man får fylla i värdeord för förväntningar inom 

styrelsen. Vidare diskuterar styrelsen de värdeord som fyllts i.  

§ 9 Föreningsstämman 

Alice informerar om den kommande föreningsstämman som kommer ske den 21/11-2022.  

§ 10 Budget 2023 

Evelina informerar om ett första utkast som hon skapat för 2023 års budget.  

§ 11 Merch 

Vid tidigare styrelsemöte har styrelsen diskuterat huruvida man ska göra om Dynamicus-

tröjorna till en annan färg. Johanna visar förslag på olika färger på de nya tröjorna.  

Johanna har även lyft frågan med sitt utskott gällande om man ska ha olika modeller för 

tröjorna, exempelvis hoodies. Styrelsen diskuterar de olika förslagen. Även utskottspins lyfts 

och diskuteras. Styrelsen beslutar att behålla de röda tröjorna samt lägger till en ny, ljusgrå 

tröja.  

§ 12 Instressekoll Ants 

Anastasia informerar om Ants som vill göra en intressekoll för hur många som kan tänka sig 

vara intresserade av att hälsa på på deras kontor i Stockholm. Vidare informerar hon om 

eventet och styrelsen diskuterar hur man kan marknadsföra detta på bästa sätt.  

§ 13 Intressekoll Uppsala Kommun 

Anastasia informerar om tidigare event som Uppsala Kommun haft tillsammans med 

Dynamicus och vill se hur intresset ser ut för styrelsen för ett kommande event.  

§ 14 Frukostseminarium Uppsala Kommun 

Styrelsen diskuterar hur man kan marknadsföra ett kommande event med Uppsala Kommun 

samt hur man kan tänka vid val av datum.  

§ 15 Akavia 

§ 15 Akavia skjuts upp till nästkommande styrelsemöte.  



   

 

§ 16 Övriga frågor  

Medlemsregistrering: Cornelia informerar om att medlemsregistreringen via hitract strulat och 

att pushnotifieringar kommer skickas ut inom kort till samtliga medlemmar.  

Hitract: Carolina informerar om att hitract vill träffa styrelsen och att de kommer komma på 

nästa styrelsemöte.  

Övriga frågor: Alice informerar om att sista veckan på insparken har dragit igång och att 

ansökan för nya generaler snart kommer synas på sociala medier.  

 

§ 17 Sekreterarens punkt  

Inget att tillägga.  

§ 18 Återkoppling på mötet 

Kul möte! 😊 

§ 19 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:30.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Alice Tegebro                                   Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Evelina Hultqvist 

 

 


