
   

 

 

Styrelsemöte 5/9-2022 klockan 16:15 på kontoret Campus Engelska Parken 

Närvarande: Carolina Wiezell, Jakob Pettersson, Evelina Hultqvist, Anastasiia Lazareva, 
Julia Bergqvist, Alice Tegebro, Johanna Carlé, Amelie Lundén, Cornelia Svalland, Alexander 
Göransson 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.21. 

Styrelsen beslutar att adjungera in Ella Shalit, Stepahnie Forsström och Jonas Zouari utan 
tillika rösträtt.  

§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Johanna Carlé 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:  
Har sedan sist haft avstämningsmöte med generalerna inför insparken samt deltagit på 
insparksevent. Har även haft ett uppstartsmöte med Folkuniversitetet angående studiecirklar 
och bokat in en presentation av Dynamicus för Piva A.  

Vice ordförande:  
Jag har bokat in möten med ytterligare tre samarbetspartners för att diskutera vidare avtal. Jag 
har som mål att höja bidragen från samtliga partners, men vi får se hur rimligt det målet är 
efter våra möten. AW är intresserade att diskutera ett avtal för att bli samarbetspartner. 

Sekreterare:  
Sedan sist har jag hjälpt generalerna med rumsbokningar på Engelska Parken. Har även haft 
kontakt med Carro gällande kommande insparksevent som styrelsen ansvarar över där vi fixat 
det sista inför detta.    

Ekonomiansvarig:  
Sedan första styrelsemötet har jag bokfört klart april samt deltagit i eventet med insparken. 
Har även börjat kolla på nästa års budget som vi ska rösta om i oktober samt ska starta arbetet 



   

 

med att göra min och Alice till firmatecknare. Återkommer till alla hur vi ligger till när jag är 
ikapp med bokföringen vilket jag hoppas vara i slutet av september. 

Webmaster:  
Sedan senast har jag framför allt planerat mitt arbete lite inför terminen som nu startat 
igång. Därutöver har jag haft en del kontakt med Hitract för kommande möte med dem samt 
gällande deras deltagande på styrelsens insparksevent. Har även haft kontakt med Cornelia 
och planerat det sista för insparkseventet.  
 
Marknadsföringssamordnare:  
Har under de senaste två veckorna skapat publicerings- och planeringsschema (hela styrelsen 
har tillgång till båda, länk i FB-gruppen). Har publicerat diverse händelser på Instagram 
gällande insparken och fotograferade under 4-kampen 30/8 - dessa bilder/videos kommer att 
läggas upp under veckan. Har skapat en Facebook-grupp för marknadsföringsutskottet och 
ska asap försöka få bestämt datum för ett första möte med utskottet.  

Näringslivssamordnare:  
Jag har börjat mejla alla samarbetspartners och boka möten där vi ska bestämma vad vi ska 
göra för slags samarbete. Jag har också nått ut till ekonomerna, då vi ska fortsätta hjälpa dem 
med rekrytering till Kontaktdagarna. Det har även bokats ett datum för Mentorskapsprojektets 
kick-off. 

Evenemangssamordnare:  
Denna vecka har insparken dragit igång så är i full gång med detta. 

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

PVD:  

Valberedningen:  
Under vecka 35 har Valberedningen varit i kontakt med en intresserad kandidat angående 
PVD. Vi fortsätter vårt sökande efter möjliga kandidater. Under lära känna Dynamicus 
eventet presenterade Valberedningen posten PVD och de som ska tillsättas till höst. En 
recce var intresserad av PVD och skulle återkomma. Kommande vecka ska Valberedningen 
försöka tillsätta rollen PVD innan 5/9. 

§ 6 Samordnarna har ordet 
Valberedningen berättar om hur rekryteringen av nya PvD-samordnare går. Vidare kommer 
Valberedningen att skriva ett meddelande till samtliga insparksgrupper för att försöka få in 
fler intresserade till posten.  

Anastasia förklarar att det just nu är mycket arbete med de samarbeten som finns mellan 
Dynamicus och ekonomerna samt juristerna. Vidare berättar Anastasia att 



   

 

Mentorskapsprojekten sätter igång under kommande vecka. Johanna informerar om att första 
utskottsmötet sker nästa vecka samt att det kommer läggas ut några inlägg på Dynamicus 
sociala medier. Johanna berättar även att hon ska kontakta generalerna gällande fotograf på 
kommande avslutningsgasque. Amelie förklarar att det främst är uppstartsarbete som ligger i 
fokus just nu samt att hon håller på att leta efter ett passande datum för kommande 
examensceremoni. Julia informerar om att det är mycket jobb med insparken just nu.  

§ 7 PVD 
Styrelsen beslutar att skjuta på § 7 PVD till nästkommande styrelsemöte.  

§ 8 Föreningsstämma 
Alice informerar om förslag på datum för kommande föreningsstämma. Styrelsen diskuterar 
förslaget.   

§ 9 SSR 
Jakob har haft möte med SSR och förmedlar det som togs upp på mötet med resterande i 
styrelsen.  

§ 10 Fotografering 
Styrelsen diskuterar datum för kommande fotografering av styrelsen. Även klädval inför 
fotograferingen diskuteras.   

§ 11 Kickoff 
På tidigare styrelsemöte beslutade styrelsen att kommande kick-off kunde ske efter insparken. 
Styrelsen diskuterar förslag på olika datum och beslutar att kick-offen ska ske den 30/9.  

§ 12 Hitract 
Carolina informerar om att hitract vill hälsa på styrelsen den 3/10 under ett styrelsemöte.   

§ 13 Utskottsmöten 
Alice informerar om kommande utskottsmöten samt vilka utskott som ska ha möte vilka 
dagar. Vidare informerar Alice om att hon och Jakob ska hälsa på PIVA A-studenter för att 
presentera de olika utskotten. Samtliga samordnare får i uppgift att skriva en kort 
informationstext om deras utskott som senare ska publiceras på Dynamicus sociala medier.  

§ 14 Samarbete vänföreningar 
Jakob informerar om Dynamicus vänföreningar och om ett intresse finns att bjuda in 
Linköpings Personalvetare till ett kommande event. Styrelsen diskuterar även 
Dynamicusloppet och datum inför detta.  



   

 

§ 15 Samarbete med The Talent Company 
Anastasia har varit i kontakt med The Talent Company och informerar styrelsen om detta och 
ett eventuellt kommande samarbete.  

§ 16 Beställning av merch 
Johanna informerar styrelsen om en kommande beställning av merch, bland annat tröjor i fler 
storlekar samt eventuellt utskottspins. Styrelsen diskuterar även att eventuellt byta färg på 
tröjorna.   

§ 17 Övriga frågor  
Inget att tillägga.  

§ 18 Sekreterarens punkt  
Inget att tillägga.  

§ 19 Återkoppling på mötet 

Kul möte!   

§ 20 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.31.  

 

 

_________________________                               _________________________  
Ordförande Alice Tegebro                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  
Justeringsperson Johanna Carlé 
 

 


