
   

 

 

Styrelsemöte klockan 16:15 den 27 januari 2020  

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Johanna Ek, Caroline Gissberg, Alexandra 

Kung, Rebecka Hellbergh, Ella Christoffersson, Cecilia Staflin 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att lägga till följande punkter under § 12 Övriga frågor 

 

Avslutningsgasque 

Insparksrabatt 

Universitetsdagen  

Samsek 

Inventering av förråd 

Lagindelning 24/1 

Ofördelade medel 

Uppstuk som samarbetspartner 

samt att stryka §10 Överlämningar 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen. 
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte  

Styrelsen väljer Caroline Gissberg till justeringsperson samt fikaansvarig. 
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen  
Ordförande: Teckningsrätt, presenterat styrelsen för A-klasser samt reccar.  

Vice Ordförande: Inventerat förråd, haft möte med ordförande, påbörjat fakturering samt 

löpande arbete. 

Sekreterare: Skickat ut nyhetsbrev för januari samt löpande arbete. 

Ekonomiansvarig: Påbörjat budget till varje enskilt utskott samt löpande arbete. 

Näringslivssamordnare: Inte närvarande vid mötet. 

Webmaster: Inte närvarande vid mötet. 

Utbildningssamordnare: Löpande arbete. 



   

 

Evenamangssamordnare: Brutit samarbete av gemensamt släpp p.g.a. krock av datum med 

PVD, haft kontakt med generaler, arbetat med vett-och-etikett-dokument till 

avslutningsgasque samt generalstandardisering. 

Marknadsföringssamordnare: Tagit bilder till inspark VT20 samt löpande arbete. 

Idrottssamordnare: Ingen info få posten är vakant. 

Valberedning: Ännu inga ansökningar till posten som Idrottssamordnare. 

PVD: Löpande arbete. 

§ 5 Styrelsens insparksevent VT20 

Projektgruppen för PVD går igenom info angående insparkseventet. Samtliga har informerats 

om grupper samt tider via styrelsens Facebook-grupp.   
 
§ 6 Fotografering 

Styrelsen beslutar att fotografering kommer hållas i Botaniska Trädgården den 4/2 klockan 

9:30-10:30. 
 
§ 7 Hållbarhetspolicyn  
Utbildningssamordnare Sophia går igenom hållbarhetspolicyn, ett nytt styrdokument för 

Dynamicus. Styrelsen för diskussion kring hur beslut ska tas angående vilken organisation 

insamling från budgeten ska gå till. Beslutas att omformulera samt förtydliga fras angående 

bidrag och insamling. 

Styrelsen beslutar att godkänna slutgiltiga hållbarhetspolicyn med reviderade formuleringar.  

§ 8 Examensgasquer (planering) 

Examensgasque anordnas för avgående klasser, men står under Dynamicus. Styrelsen för 

diskussion om ifall examensgasquen ska planeras av en projektgrupp under 

Evenemangsutskottet samt om gasquen ska erhålla ekonomiskt bidrag från Dynamicus. 

Styrelsen beslutar att riktlinjer ska tas fram av evenamangssamordnare och tas upp vid senare 

möte.  
 
§ 9 Sommarlovsgasque/vårbal  

Norrlands nation är bokad onsdag 27/5. Styrelsen diskuterar gasquens utformande, kostnad 

samt marknadsföring. Styrelsen beslutar att marknadsföra Sommarlovsgasquen som PA:s 

egen vårbal.  
 
§ 10 Kick-off för styrelsen samt utskotten  
Styrelsen har tidigare beslutat att hålla kickoff på Selma City Spa men kostnaden är för hög. 

Nya förslag samt ny omröstning kommer tas fram. Styrelsen diskuterar kring huruvida 

utskotten ska hålla separata kick-offer eller om det ska hållas en gemensam för samtliga 

utskott. Beslutas att punkten tas upp igen vid nästa möte. 



   

 

§ 11 PILA - arbetsmarknadsdag i Lund  
PILA hålls 12 mars i Lund. Styrelsen diskuterar kring vilka som ska åka till Lund för att 

representera Dynamicus. Anmälan sker genom att kontakta ordförande.  

Malin Erson ansluter till mötet klockan 17:13 
 
§ 12 Övriga frågor  

Uppstuk som samarbetspartner 

Ett påbörjat samarbetsavtal har skjutits upp. Styrelsen diskuterar kring beslutet att förhandla 

om avtalet. Beslutas att förhandla fram ett nytt avtal.  

Ofördelade medel 

Punkten beslutas att tas upp vid senare tillfälle. 

Avslutningsgasque 

Insparkens avslutningsgasque hålls den 14 februari. Styrelsen konstaterar att det hade varit 

roligt att så många som möjligt från styrelsen närvarar för representation. 

Universitetsdagen  

Universitetsdagen är ett öppet hus på Uppsala Universitet för gymnasiestudenter och hålls i 

Universitetshuset 11/2. Styrelsen beslutar att ordförande Rebecca Ingman ska representera 

programmet vid Universitetsdagen. 

Samsek 

Samsek har möte nästa vecka och har ställt frågan om Dynamicus vill ta upp något på mötet. 

Samtliga i styrelsen är intresserade av att veta mer kring vad Samsek erbjuder, t.ex. 

utbildningar. 

Inventering av förråd 

Punkten beslutas att tas upp vid senare möte 

Generaler Josefine Kärrman och Nils Elvegård ansluter och adjungeras utan rösträtt till 

mötet klockan 17:52.  

Lagindelningen 24/1 

Styrelsen diskuterar hur insparken hittills har fortlöpt.  

 

Insparksrabatt 

Föreslås att införa en rabatt på 100 kr till styrelsemedlemmar för att fler ska kunna medverka 

på avslutningsgasquen. Beslutas att styrelsemedlemmar som är intresserade av att köpa biljett 

ska kontakta Generaler. 

 
 



   

 

§ 13 Sekreterarens punkt  
Sekreteraren har inget att tillägga. 
 
§ 14 Återkoppling på̊ mötet  

 
§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.10. 

 

_________________________   _________________________  

Ordförande Rebecca Ingman  Sekreterare Johanna Ek 

_________________________  

Justeringsperson Caroline Gissberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


