
   

 

 

Styrelsemöte 14 november klockan 16:15 på kontoret, Campus Engelska 

Parken 

Närvarande: Carolina Wiezell, Evelina Hultqvist, Jakob Pettersson, Anastasia Lazareva, 

Alice Tegebro, Julia Bergqvist, Johanna Carlé, Amelie Lundén, Cornelia Mazloomian 

Svalland, Wilma Junhammar, Josefin Persson Ståhl, Alexander Göransson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.16. 

Styrelsen beslutar att adjungera in Nanna Bergquist, Ulrika Tilstam, Jonas Zouari och 

Stephanie Slagbrandt med närvarorätt utan tillika rösträtt.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Pins läggs till under § 14 Övriga frågor. 

Sexa läggs till under § 14 Övriga frågor.  

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Josefin Persson Ståhl väljs till justeringsperson.  

§ 4 Må-bra-runda 

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

 

Styrelsen beslutar att adjungera in Ella Shalit med närvarorätt utan tillika rösträtt.  

§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Jag har sedan sist sammanställt verksamhetsplan, verksamhetsberättelser och 

halvårsrapporter. Jag har haft uppstartsmöte med generalerna samt besökt näringsliv och 

marknadsföringsutskottets utskottsmöten. Jag har även haft möte med valberedningen för att 

stämma av hur det går med ansökningarna inför föreningsstämman. Mycket planerande inför 

detta och en hel del löpande arbete. Jag har även bokat in ett webinarium med Alumnicus till 

T6orna för att de ska få bolla idéer inför sitt uppsatsskrivande.  

Vice ordförande:  

ANTS och SSR är först ut med att signera avtal för 2023 och nu ska det förhoppningsvis 

börja rulla in signeringar snart.  

Jag har haft möte med generalerna och informerat om avtalspartners som ska vara med på 

insparken. Jag har även haft kontakt med pensionsmyndigheten som ville sprida en 

jobbannons via oss.  



   

 

Jag har skrivit halvårsberättelse samt tillsammans med ordförande skrivit verksamhetsplan 

och verksamhetsberättelse inför föreningsstämman.  

 

Sekreterare:  

Jag har sedan sist skickat in min verksamhetsrapport samt halvårsrapport. Har även skickat 

ut oktobers nyhetsbrev till våra medlemmar. Utöver detta har det mest varit löpande arbete 

för min del. 

Ekonomiansvarig:  

Min vecka har jag stängt året för PVD som gick med 39 205,10 kr vinst vilket kommer föras 

över till Dynamicus omfördelade medel. Utöver detta har jag förberett mina handlingar 

inför föreningsstämman. 

Webmaster:  
Senaste tiden har jag varit i kontakt med Jakob, vice ordförande och Johanna, 

marknadsföringssamordnare för publicering av en jobbannons. Jag har förberett annonsen 

på hemsidan, så den är nu är redo för publicering senare i veckan. Det var även dags för en 

LinkedIn-uppdatering, så jag har gjort ett inlägg där jag lyfter höstterminens sittande 

styrelse samt uppmanar studenterna att söka till vårens vakanta styrelseposter. Utöver detta 

har jag skrivit och skickat in min halvårsrapport samt verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår.  

 

Marknadsföringssamordnare:  

Har sedan sist reviderat dokumenten marknadsföringspolicy samt marknadsföringspolicy 

företag, har även skrivit och skickat in halvårsrapport samt verksamhetsplan. Höll i 

utskottsmöte 7/11 där vi bl.a. valde vinnare av utklädnadstävlingen, jag publicerade vem som 

vann samt priset denne fick på Instagram på tisdagen. Vi fortsatte även planeringen av 

julkalenderns luckor samt diskuterade eventuella priser tillhörande några av de tävlingar som 

kommer inkluderas. Utöver detta har jag fortsatt med löpande arbete så som publiceringar 

samt skickat en offertförfrågan för utskotts-pins.  

Näringslivssamordnare:  

I näringslivsutskottet fortsätter vi bolla kring luckan i julkalendern samt förbereder oss till 

LinkedIn-workshoppen och frukostseminariet som kommer framöver. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft möten med generalerna samt startup möte med dem. 

Utbildningssamordnare:  
Jag har färdigställt halvårsrapport samt verksamhetsplan inför föreningsstämman. Jag har 

öppnat för en arbetsmiljöutvärdering för T4 (arbetsrätten) som beslutat vid förra 

styrelsemötet. Jag har även arbetat med revidering av Mångfalds- och jämlikhetspolicy och 

Hållbarhetspolicy med mål att det kan röstas igenom under styrelsemötet.  

Idrottssamordnare:  



   

 

PVD:  

Vi har en dialog med Johanna gällande fortsatt marknadsföring på Instagram. Vi har 

kontaktat de två sökande hittills och kikat om de möjligtvis har vänner som de kan få med 

på tåget till projektgrupperna.  

 

Vi har börjat maila till nationer gällande gasque, alltså lokalbokning inför det. Vi har också 

kontaktat vice ordförande Jakob för att boka in ett möte gällande samarbetspartners inför 

mässan. 

 

Vi har under dagen idag kontaktat kursansvariga för att fråga om vi kan få komma och 

marknadsföra på föreläsningar nästa vecka. 

Valberedningen:  

§ 6 Samordnarna har ordet 

Jonas och Stephanie informerar styrelsen kring rekryteringen av de styrelseposter som ska 

avgå inför kommande föreningsstämma. Styrelsen diskuterar hur man kan marknadsföra de 

vakanta posterna samt om man eventuellt ska slå ihop posterna Webmaster och Sekreterare 

till en gemensam roll som Administratörer. Amelie informerar om mångfalds- och 

hållbarhetspolicyn som har reviderats. Vidare berättar Amelie att hon deltagit på ett Lika Rätt-

möte med Sociologiska Institutionen. PvD informerar styrelsen om utskottsantagningen. 

Styrelsen diskuterar hur man ska gå vidare i planeringen med PvD. Anastasia förklarar att det 

kommande kontorsbesöket hos Ants behövts ställas in på grund av för få deltagare. Vidare 

informerar Anastasia om kommande evenemang som kommer ske inom näringslivsutskottet, 

bland annat kommer det ske en Linkedin-föreläsning med SSR samt en frukost med Uppsala 

Kommun. Alexander förklarar att han har förberett verksamhetsplan samt halvårsrapport inför 

kommande föreningsstämman. Han har även planerat kommande veckoträningar som han vill 

sätta igång med igen. Julia informerar styrelsen om att hon haft möte med generalerna samt 

att hon börjat planera inför nästa termins evenemang. Johanna berättar att hon har färdigställt 

verksamhetsplan samt halvårsrapport inför kommande föreningsstämma. Vidare berättar 

Johanna att hon har skickat in en offert för de nya Dynamicus-tröjorna.  

§ 7 Lokalförändringar 

Alice informerar styrelsen om att kontoret kommer delas med Socionomus samt Sociologiska 

föreningen. Styrelsen diskuterar bokningsschemat och att detta kommer behöva göras ännu 

noggrannare i och med detta.  

§ 8 Nycklar förrådet 

Alice informerar om att det kommer finnas två fysiska nycklar till styrelsens förråd. Styrelsen 

diskuterar vilka två poster som ska ansvara för dessa och kommer fram till att Ordförande och 

Idrottssamordnare kommer ansvara för de två nycklarna.  



   

 

§ 9 Föreningsstämman 

Alice går igenom dagordningen för den kommande föreningsstämman. Styrelsen diskuterar 

vilka frågor som kan ställas till de nyinvalda samt eventuell klädkod.  

§ 10 Julkalendern 

Johanna informerar om den kommande julkalendern som kommer ske på Dynamicus 

Instagram. Styrelsen diskuterar eventuella inlägg som kan delas i julkalendern. Styrelsen 

beslutar att 3000 kronor från ofördelade medel ges till julkalendern 

(marknadsföringsutskottet).  

§ 11 Kick-out 

Alice informerar om en kommande kick-out som ska ske i samband med att halva styrelsen 

kommer bytas ut vid årsskiftet. Styrelsen diskuterar eventuella datum för när detta ska ske.  

§ 12 Policys 

Styrelsen godkänner de nya, reviderade policyser. Dessa är: Marknadsföringspolicy företag., 

Marknadsföringspolicy, Mångfalds- och jämlikhetspolicy samt Hållbarhetspolicy.  

§ 13 Tema PVD 

PvD informerar styrelsen om att ett tema för PVD ännu inte satts och att styrelsen gärna får 

komma med förslag.  

§ 14 Övriga frågor  

Pins – Johanna informerar styrelsen om att det inkommit en offert till utskottspins. Styrelsen 

beslutar att vänta med att beställa nya pins.  

Sexa – Julia informerar om den kommande sexan som sker i samband med föreningsstämman 

den 17 november på Borgen.  

 

§ 15 Sekreterarens punkt  

Sekreterare ber om förtydligande kring § 12 Policy. 

§ 16 Återkoppling på mötet 

Tjoho! 😊 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:00  

 



   

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Alice Tegebro                                   Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Josefin Persson Ståhl 

 

 


