
   

 

 

Styrelsemöte 21/3-2022 klockan 16:15 på kontoret, Campus Engelska 

Parken. 

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

Korhonen, Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev, Evelina Hultqvist, Alexander Göransson, 

Carolina Wiezell, Anastasia Lazareva, Cornelia Svalland.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Fördelning av PvDs budget läggs till under § 12 Övriga Frågor. 

Revision läggs till under § 12 Övriga Frågor. 

Pins läggs till under § 12 Övriga Frågor. 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Alexander Göransson väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

De senaste veckorna har jag fortsatt arbetet med Wellbeingprogrammet, skrivit ansökan om 

bidrag från P-Riks tillsammans med Evelina samt haft en hel del mailande. Jag har också 

träffat en person som är sugen på att söka ordförandeposten till årsmötet! När mötet är har jag 

även, tillsammans med Emil, varit på P-Riks riksmöte 

Vice ordförande:  

Har varit i kontakt med HiTract och fått ett avtal från dem som jag har kikat igenom. Vi har 

bestämt att ha ett möte med dem på måndag efter styrelsemötet (21/3) klockan 18. Utöver 

detta har jag haft mycket kontakt med externa företag som vill annonsera hos oss! 

 

Sekreterare:  

Det har uppstått lite tekniskt strul med nyhetsbrevet för februari som inte skickats ut till 

medlemmarna ännu, men jag jobbar på det och är i kontakt med memlist support! P-riks har 

även börjat skicka ut sms till de medlemmar som ännu inte omregistrerat sig, och allt fler 

börjar omregistrera sig nu vilket är toppen :) 

Ekonomiansvarig:  

Har varit väldigt lugnt sen insparken tog slut, så har suttit med sporadiska uppgifter som 

fakturor, mindre utlägg och liknande. Hade ett kort första möte med examensgasque-gänget 



   

 

och ser fram emot mer kontakt med dem framöver. Sökte även mer bidrag med Frida och har 

börjat få in pengar för alla samarbetsavtal så nu är Dynamicus = ännu tätare, haha! 

Webmaster:  

Senaste veckan har jag fått upp ytterligare en jobbannons samt rensat bland Dynamicus 

mailkonton för att kunna lösa nya mail-konton till bl.a. internrevisorerna (deras nya mail är 

internrevisorer@dynamicus.se). Utöver det håller jag på att välja ut bilder från 

styrelsefotograferingen. Har även fått in en del nomineringar till månadens medlem på 

LinkedIn, vilket är kul! 

Marknadsföringssamordnare: 

Sen sist så har vi äntligen fotat de nya styrelsen! Bilderna blev superfina och det ska bli kul att 

se oss inramade på kontoret! Sen så har jag publicerat en del jobbannonser och lite annat, 

samt haft kontinuerlig kontakt med andra styrelsemedlemmar + valberedning. Jag har även 

äntligen fått bättre svar från profilewear, så snart ska jag beställa tygpåsarna!  

Näringslivssamordnare:  

Just nu planeras ett frukostseminarium i maj med Uppsala Kommun. Dessutom väntar jag på 

återkoppling från SvHR. Juristerna har hört av sig och vi kommer hjälpa dem rekrytera för 

deras kontaktdagar till höst. Hela utskottet ska även rekrytera folk till Vittnesstödets styrelse 

och Ekonomernas Kontaktdagar. För det sista tänkte vi göra två annonser för att få tillräckligt 

med hjälp 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft möte med projektgruppen inför examenssittningen för T6orna. Jag 

har även haft utskottsmöte där vi planerade kommande event och fixade det sista inför vårt 

event vi hade 11/3 "festivalen". Jag handlade massa pynt och planerade med de andra och 

eventet blev superlyckat. General ansökningarna börjar ramla in, jag har skrivit till några så 

hoppas att få in fler då vi endast fått in 2 stycken hittills 

Utbildningssamordnare:  

Jag har sen senast försökt samordna lite t6:or till info-träffen för fördjupningskurserna och 

försökt se till så att alla t4or nås av informationen. Jag har hjälpt USKAR med att utlysa 

studentrepresentantposter och fått ut information till medlemmarna om Assessios utbildning 

och haft löpande kontakt med hon som ska hålla i den. Vi har även haft en lång pluggstuga 

med t2:orna! 

Idrottssamordnare:  

Vi har i utskottet vårt andra möte imorgon 17/3. Vi ska då fortsätta planera evenemangen som 

komma skall. Vi har också suttit igång med onsdagsträningarna. 

PVD:  

Vi är i full gång med arbetet och nu när dagen närmar sig är det mer och mer detaljer för oss 

att hålla koll på! Blir svårt att få ner allt här men vi skriver några övergripande punkter:  

- Vi har släppt hemsidan!  

- Vi har släppt anmälan till workshops!  



   

 

- Vi ska snart släppa anmälan till kontaktsamtal!  

- Vi samlar nu in den sista informationen från företagen och när allt är inne ska det publiceras 

på hemsidan!  

- Vi kommer signera med en fotograf för dagen och kvällen under veckan  

- Vi kommer signera med en sista person för HR-panelen under veckan  

- Vi har haft problem med att några kurser har schemalagt under dagen (trots att vi kommit 

överens om att de inte skulle göra det) och några som vi nu har mailat har ändrat schemat, 

medan några nyligen har lagt in grejer den 8e så vi har mailat om det. 

 - Just nu har vi fortfarande bokningen kvar för plan B (mässa med montrar i enskilda 

klassrum) men två veckor innan PvD kommer vi avboka plan B om allt fortfarande ser bra ut 

:) 

Valberedningen:  

§ 5 Må-bra-runda 

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

§ 6 Samordnarna har ordet 

Då Julia inte är närvarande under mötet för Frida talan för henne och förklarar att det går 

framåt med generalansökan, flera ansökningar har kommit in. Utöver detta håller Julia på att 

se över lokal till det kommande eventet ”Brännbollsyran”. PvD berättar att det inte har hänt 

något nytt sedan sist som inte skrivits med i veckorapporten eller som finns med som en egen 

punkt under mötet. Victoria förklarar att hon ska beställa tygpåsarna snart och att det är en 

längre leveranstid på Dynamicus-tröjorna. Det kommer därför dröja med dessa. Alexander 

berättar att idrottsutskottet haft ett möte i torsdags som gick bra. Framöver kommer Alexander 

att ha ett möte med LaPoint gällande den kommande surfresan som kommer ske i höst. 

Anastasia berättar att det är mycket på gång inom hennes utskott just nu. Det kommer inom 

kort att släppas en anmälan för rekrytering till Kontaktdagarna. Styrelsen diskuterar att ha 

företräde för T4 och T5 för rekryteringen. Rebecka förklarar att hon arbetat med 

informationsträffen och att hon hittat T6or som kan närvara på träffen.  

§ 7 Programråd 

Rebecka och Frida kommer närvara på ett programråd där berörda lärare inom PA-

programmet kommer närvara. Styrelsen diskuterar frågor som kan ställas under mötet. Frida 

sammanfattar samtliga punkter som tagits upp och kommer tillsammans med Rebecka lyfta 

dessa under programrådet.  

§ 8 Monter, PvD 

Styrelsen diskuterar Dynamicus-montern som kommer ske under PvD och förslag på vad som 

kan göras när vi står där. Förslag som tas upp är en tävling där man vinner en tröja. Styrelsen 

beslutar vilka som ska stå vilka tider.  



   

 

§ 9 Inventering av förrådet 

Frida informerar om att en inventering av förrådet behöver göras samt påminner om 

halvårsrapporterna som snart behöver skickas in.  

§ 10 Styrelsehäng 

Kommande vecka kommer styrelsen att anordna ett styrelsehäng inför valperioden. Cornelia 

ansvarar över att boka en nation och återkommer när hon fått svar.  

§ 11 Hedersmedlem 2022 

Styrelsen diskuterar olika förslag på hedersmedlemmar. Frida ansvarar över att skicka ut 

nomineringen som valts.  

§ 12 Övriga frågor 

Fördelning av PvDs budget: PvD informerar om att ett budgetöverskott finns. Styrelsen 

diskuterar vad man kan lägga överskottspengarna på. Förslag som tas upp är bland annat att 

skänka till välgörenhet.  

Revision: Frida informerar om att hon haft ett möte med styrelsens revisor som inte kommer 

jobba kvar för styrelsen nästa år. Samtliga styrelsemedlemmar ska undersöka möjligheten till 

en ny revisor inför det kommande årsmötet den 9e maj.  

Pins: Emil har haft kontakt med Pins-Factory och informerar om olika prisklasser som finns 

beroende på hur många pins man köper. Emil kommer även kontakta Med-Tryck då styrelsen 

haft tidigare samarbeten med dem.  

§ 13 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

§ 14 Återkoppling på mötet 

Bra jobbat, gott fika!        

 

§ 15 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.58.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 



   

 

 

_________________________  

Justeringsperson Alexander Göransson 

 

 


