
   

 

 

Styrelsemöte 20/4-2022 klockan 16:15 på kontoret, Campus Engelska 
Parken 

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 
Korhonen, Cecilia Torlegård, Anastasiia Lazareva, Cornelia Svalland, Alexander Göransson, 
Evelina Hultqvist, Carolina Wiezell, Julia Bergqvist 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Jubileumsmerch läggs till under § 13 Övriga frågor. 
Externrevisor läggs till under § 13 Övriga frågor. 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Carolina Wiezell väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  
Sedan sist har jag representerat Dynamicus på PvD (precis som resten av styrelsen). Inför det 
var det en del jobb med att fixa monterprylar och generell stöttning av projektgruppen. Vidare 
har jag varit på möte med Hitract samt träffat generalerna! Annars har det varit en del fix inför 
årsmötet och jag har bland annat påbörjat handlingarna samt skrivit klart det förslag till 
stadgerevidering som diskuterats under tidigare möten. 

Vice ordförande:  
Har haft möte med Hitract och nu är samarbetet igång på riktigt! Utöver detta har jag haft en 
lugnare vecka med lite mailande fram o tillbaka med olika folk. Har även haft lite kontakt 
med generalerna inför överlämning om samarbetspartners :) 
 
Sekreterare:  
Sedan sist har jag deltagit på lanseringsmötet med Hitract tillsammans med Carolina, Emil, 
Frida, Evelina och Victoria! Jag har även mejlat ut information om HiTract till alla 
medlemmar samt hållt på lite med memlist. Jag har dessutom varit i kontakt med p-riks 
gällande att de vill finnas med i vårt nyhetsbrev och bokat in ett möte med p-riks och memlist. 

Ekonomiansvarig:  
Jag har suttit med hitract grejer och registrerat våra konton mm tillsammans med Emil, jag var 
på PVD och ska nu börja sammanställa allt till halvårsmötet. Bokförde även mars samt har 



   

 

suttit mycket med olika PVD grupper för alla kolla gasquebetalningar, fakturera företag och 
betala utlägg. 

Webmaster:  
Sedan sist har det varit ganska lugnt med uppgifter och jag har framförallt jobbat med det 
löpande arbetet, lite mailkontakt, ett litet LinkedIn-inlägg mm. Fokus har legat på PVD samt 
att få igång Hitract! 

Marknadsföringssamordnare:  
Äntligen har våra nya fina tygpåsar kommit vilket är superkul!! Utöver det har jag haft 
kontakt med Mito, hitracts marknadsföringsansvarig angående Dynamicus marknadsföring av 
hitract. 

Näringslivssamordnare:  
Imorgon stänger anmälan till rekrytering för Ekonomernas Kontaktdagar och vi ska göra en 
chatt för alla som är involverade. Dessutom påbörjar vi arbetet med årets Mentorskapsprojekt. 

Evenemangssamordnare:  
Denna vecka har jag haft möte med generalerna och fått veta kaptener. Ansökan har gått 
superbra kring kaptenjobbet. Sedan har jag haft kontakt med Borgen för att spika där inför 9e 
maj då Värmlands nation ställde in. Jag har även letat toastmasters för fullt och lyckats att 
hitta till sexan efter stämman 9e maj. 

Utbildningssamordnare:  
Det har varit väldigt lugnt sen senast på utbildningsfronten, pluggstugan ställdes in pga inga 
deltagare och jag har mest filat lite på min halvårsrapport som snart är klar. 

Idrottssamordnare:  

PVD:  
Nu har PvD 2022 äntligen ägt rum och det blev väldigt lyckat! Vi är så nöjda med hur dagen 
blev och det verkar även ha uppskattats av både studenter och företag. Nu är det efterarbete 
som står på schemat :) 

Valberedningen:  

§ 5 Må-bra-runda 
Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället.  

§ 6 Samordnarna har ordet 
Victoria berättar att Dynamicus-tygpåsar börjat säljas, vilket känns kul. Utöver detta förklarar 
Victoria att fokus i utskottet ligger på evenemang på Dynamicus sociala medier. Anastasiia 
berättar om nuvarande status i näringslivsutskottet och informerar om att det är mycket på 
gång just nu, bland annat rekryteringsarbete till vittnesstöd och Kontaktdagarna. Utöver detta 
kommer utskottet snart att sätta igång med mentorskapsprojektet. Julia berättar att det är 



   

 

mycket som händer i evenemangsutskottet för närvarande då flertalet evenemang börjar 
närma sig. Det har dykt upp en del frågor gällande det kommande evenemanget 
”Brännbollsyran”. Utöver detta informerar Julia om att biljettsläppet för Jubileumsbalen 
kommer släppas inom två veckor. Rebecka har deltagit på ett samsek-möte och informerar om 
att pluggstugorna kommer ställas in.  

Cornelia informerar om att hon deltagit på ett möte med Memlist och P-riks där man 
diskuterat medlemsregistrering. Emil informerar om Dynamicus-pins och att en offert på 
pinsen kommit.  

§ 7 Utvärdering PvD 2022 
PvD informerar om de enkät-svar som de fått in gällande mässan. Generellt sett ser det mesta 
väldigt bra ut och företagen verkar nöjda. Styrelsen diskuterar mässan och den feedback som 
PvD fått.  

§ 8 Kontoret 
Emil och Carolina har under ett tidigare styrelsemöte fått i uppgift att inhandla en soffa till 
kontoret. Styrelsen diskuterar vilken budget som gäller för detta.  

§ 9 Kvittohantering 
Evelina informerar och förtydligar hur kvitton och verifikationer ska skickas in samt vikten av 
att detta görs på rätt sätt.  

§ 10 Inventering av förrådet 
Frida informerar om att en inventering av förrådet behöver ske. Styrelsen diskuterar 
eventuella datum för när detta kan ske.  

§ 11 Inför bal 
Emil informerar om balen och styrelsens roll kring detta. Styrelsen diskuterar idéer som 
kommer upp.  

§ 12 Förslag från SvHR 
Anastasiia har haft kontakt med Sveriges HR-förening gällande ett samarbete med 
Dynamicus. Styrelsen diskuterar de idéer som tagits upp och vilka av dessa som kan komma 
att implementeras.  

§ 13 Övriga frågor  
Jubileumsmerch: Victoria har tagit fram olika förslag på merch, främst med ett 
jubileumstryck. Styrelsen diskuterar de olika förslagen och beslutar om att inte sälja 
jubileumsmerch.  



   

 

Externrevisor: Under tidigare styrelsemöte har det informerats om att styrelsen behöver en ny 
externrevisor. Styrelsen diskuterar hur man ligger till gällande detta samt hur man kan nå ut 
till fler personer.  

§ 14 Sekreterarens punkt  
Inget att tillägga.  

§ 18 Återkoppling på mötet 

Kul möte!   

§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:03.  

 

 

_________________________                               _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  
Justeringsperson Carolina Wiezell 
 

 


