
   

 

 

Styrelsemöte 10/2 – 2020 klockan 16.15 Eng 3 - 0014  

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Fanny Paulsen, Nike Norberg-Vanhove, 

Caroline Gissberg, Ella Christoffersson, Rebecka Hellbergh, Malin Erson och Alexandra 

Kung.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:15.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Styrelsen beslutar att välja Fanny Paulsen till justeringsperson samt till fikaansvarig.  

 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen 

Denna skickades på mail till samtliga styrelsemedlemmar. Rapporten ska skickas till 

ordförande senast onsdag för att inkluderas i dagordningen.  

 

§ 5 Sammanfattning av styrelseutbildningen med SSR  

Rebecca kommer skicka en sammanfattning av styrelseutbildningen för de som inte kunde 

närvara på mötet, överlag upplevdes den som relevant och utvecklande.  

 

§ 6 Utskottens budgetar på drive 

En drivemapp skickades ut till samtliga styrelsemedlemmar med utskottens budget. För att 

göra det tydligare för samordnare att veta vad man har i budget.  

 

§ 7 Överlämningar 

Frågan bordläggs till ett framtida möte.  

 

§ 8 Inventering av förråd 

Klara och Cecilia har inventerat förrådet och skapat ett dokument där allt som finns i förrådet 

finns med. För att man ska kunna ”boka” saker till sitt utskott eller event.  

 

Det finns mycket saker som inte används och efter eventet med Hållbarhetspolicyn kommer 

dessa återvinnas. Därför viktigt att boka upp de saker som man vill ska finnas kvar innan 

eventet.  

 

Det diskuterades även om de omkring 30 datorväskor som finns i förrådet. Det beslutades att 

de skulle ges ut till samtliga nuvarande och framtida styrelsemedlemmar för att öka den 

fysiska marknadsföringen av Dynamicus.  

 

§ 9 Policy för insparksbiljetter 



   

 

Det beslutades att Nike ska upprätta en policy för att förhindra andrahandsförsäljningen av 

biljetter till event på våra facebook kanaler. Om en medlem vill sälja en biljett ska hen istället 

kontakta ansvarige för eventet som kan samordna försäljningen.  

 

§ 10 P-riks riksmöte Göteborg 20-22 mars  

Det diskuterades vilka som ville åka till Dynamicus paraplyförening P-riks riksmöte som 

kommer vara i Göteborg den 20-22 mars. P-riks står för transport, kostnadsfri boende och 

mat. Traditionellt åker ordförande och viceordförande men då Klara inte kan åka öppnades 

det upp för övriga styrelsemedlemmar. Nike och Alexandra är intresserade och kommer 

meddela Rebecca hur det blir innan anmälningsdag den 18/2.  

 

§ 11 Övriga frågor 

 

§ 12 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 

§ 13 Återkoppling på mötet 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17:00.   

_________________________   _____________________  

Ordförande Rebecca Ingman   Sekreterare Nike Norberg-Vanhove 

_________________________  

Justeringsperson Fanny Paulsen 

 

 

 

 

 


