
   

 

 

Styrelsemöte 16/5-2022 klockan 16:15 på kontoret  

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 

Korhonen, Cecilia Torlegård, Evelina Hultqvist, Julia Bergqvist, Carolina Wiezell, Alexander 

Göransson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.29. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Insparken läggs till under § 11 Övriga frågor. 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Victoria Svensson väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Som vanligt har det varit en hel del att göra. Har bland annat haft kontakt med P-Riks 

angående deras utvecklingsdagar, skrivit ut intyg samt börjat planera för utvärdering av 

terminen. Sen har jag även rivit av ett litet årsmöte tillsammans med er alla! 

Vice ordförande:  

 

Sekreterare:  

Sedan sist har det varit relativt lugnt för min del. Jag har skrivit protokoll under årsmötet och 

suttit en del med memlist då vi haft problem med att medlemmar försvinner och inte 

omregistrerar sig. 

Ekonomiansvarig:  

Min vecka bestod endast av arbete inför årsmötet, färdigställande av rapporter och möte med 

revisorn. Annars var det lättare löpande arbete som fakturor och svara på mail. 

Webmaster:  
Jag har publicerat månadens medlem på LinkedIn samt uppdaterat karriärsidan med en ny 

jobbannons. Utöver det har det varit lite förberedelser inför årsmötet, bl.a. har jag laddat upp 

lite viktiga dokument på hemsidan inför det. 

Marknadsföringssamordnare:  



   

 

Näringslivssamordnare:  

Nu har vi avslutat den första delen av samarbete med Uppsalaekonomerna och vi koncentrerar 

våra styrkor på Mentorskapsprojektet. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft kontakt med generalerna och stocken inför kommande balen. Det 

har även varit mycket förberedelser inför sommarsittningen efter årsmötet. 

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

PVD:  

Senaste två veckorna har vi förberett och deltagit under årsmötet. Utöver det har vi skrivit 

intyg till alla i projektgrupperna och ska ha kick-out med projektgruppen ikväll :) Kommande 

arbete är främst att skriva överlämningar samt välja ut och lägga upp bilder från dagen och 

gasquen. 

Valberedningen:  

§ 5 Må-bra-runda 

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

§ 6 Samordnarna har ordet 

PvD informerar om deras kick-out som ägt rum förra veckan samt att de har lämnat diplom 

till samtliga utskottsmedlemmar. Styrelsen diskuterar PvD-posten som fortsatt är tom. 

Alexander informerar om idrottsutskottets kommande onsdagsträning som kommer ske i form 

av att spela kubb och äta korv. Rebecka informerar om Dynamicus policy som uppdaterats. 

Julia berättar att sommarsittningen som nyligen hållts blev väldigt lyckad och att fokus just nu 

ligger på planeringen inför den kommande balen. Victoria förklarar att hon ska ha kick-out 

med sitt utskott i veckan. 

Emil informerar om ett möte med hitract den 27/5 inför höstens inspark. Frida informerar om 

att detta är sista mötet innan nya styrelsemedlemmar deltar.  

§ 7 Jubileumsbal 

Cornelia informerar om styrelsens spexfilm och att den kommer vara färdigklippt imorgon. 

Julia går igenom körschemat för balen.  

§ 8 Avslutningsmiddag 

Frida informerar om en kickout som kommer ske efter nästa styrelsemöte den 30/5. Styrelsen 

diskuterar vad man kan göra för aktivitet.  



   

 

§ 9 Vett & Etikett-film 

Cornelia visar en vett och etikett-film som projektgruppen för examensfirandet skapat och 

informerar om vart man kan hitta denna.  

§ 10 Examensceremoni 

Cornelia informerar om examensceremonin som kommer hållas i universitetsaulan den 7/6 

samt att samtliga studenter är välkomna på eventet. 

§ 11 Övriga frågor 

Insparken: Frida informerar om lagindelningen för insparken och att enkäten för anmälan 

stängdes för tidigt. Frida informerar även om det kommande styrelseeventet som kommer ske 

under insparken.  

Frida informerar om kontoret och att den kommer behöva städas. Emil och Carolina har sedan 

tidigare haft i uppgift att införhandla en soffa till kontoret, styrelsen diskuterar olika 

alternativ. Styrelsen diskuterar olika datum för att inventera kontoret.  

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

§ 13 Återkoppling på mötet 

Toppenmöte! 😊 Sista mötet med bara vi, känns lite sjukt.  

§ 14 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.29.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Victoria Svensson 

 

 


