
   

 

 

Styrelsemöte 21/2-2022 klockan 16:15 digitalt via Zoom 

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 
Korhonen, Cecilia Torlegård, Alexander Göransson, Cornelia Svalland, Carolina Wiezell, 
Julia Bergqvist, Anastasia Lazareva, Evelina Hultqvist, Nanna Bergquist, Ulrika Tilstam. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.22. 

Styrelsen beslutar att adjungera in Nanna Bergquist och Ulrika Tilstam med närvarorätt utan 
tillika rösträtt.  

§ 2 Godkännande av dagordning 
Styrelsen lägger till ”Förhållningsregler” § 10 Övriga frågor.  
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Anastasia Lazareva väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  
Sedan sist har jag hållit tal på insparkens avslutande gasque tillsammans med Emil. Har även 
haft lite kontakt med andra studentföreningar. Utöver detta har det återigen varit jobb med 
vårt samarbete med Alumnicus och Rehappen samt lite fix för att få ihop vår Kick-off. Har 
också hunnit med lite av den stadgerevidering som diskuterats. 

Vice ordförande:  
Unionen har äntligen (!) skickat ett signerat avtal till oss för vårt samarbete, hoppas vi kan 
komma igång så fort som möjligt med samarbetet nu. Jag har även suttit i ett möte med 
Academic Work om ett möjligt samarbete. Vi får se om de kommer ha någon möjlighet att 
skriva ett avtal redan i vår, alternativt att de vill vänta till hösten. Jag har även sätt över mina 
överlämningsdokument och ändrat lite i informationen angående vad som behöver göras 
under HT-delen. 
 
Sekreterare:  
Jag har haft kontakt med generalerna angående registrering av nya medlemmar då jag fått lite 
felaktig information. Nu ska alla våra nya reccar ha blivit registrerade i memlist och blivit 
medlemmar i Dynamicus! :) 

Ekonomiansvarig:  
Saknar fortfarande bankuppgifter till en återbetalning av Vemdalen men har kontakt med hen 



   

 

om det. Har fakturerat för samtliga samarbetspartners som hittills skrivit kontrakt och vi får 
pengarna i mars. Hade ett möte med projektledarna i PVD för att stämma av budget, och ska 
fakturera institutionerna för bidrag så fort uppgifterna för det är skickade till mig. Har även 
hört av mig till generalerna för att se hur budgeten har gått samt se över inbetalningar. Sist har 
jag bokfört januari och är därmed klar med överlämningen. 

Webmaster:  
Sedan sist har jag publicerat en jobbannons på hemsidans karriärsida samt på Facbook "PA 
Jobb & Praktik". Hemsidans kalender för utskottens mötestider är nu även uppdaterad. Jag har 
även skrivit årets första LinkedIn-inlägg och planerar lite mer regelbunden aktivitet där. 
Därför tog jag hjälp av Victoria som publicerade en omröstning på Instagram där 
medlemmarna fick svara på om de var intresserade av att se "månadens medlem" på LinkedIn 
framöver och det var dem! Därför planerar jag att fortsätta på detta koncept som Andrea så 
bra startade igång, men "månadens" istället för "veckans" medlem. 

Marknadsföringssamordnare:  
Jag har haft kontakt med styrelsemedlemmar gällande olika saker/publiceringar osv. 
Exempelvis så har jag och ordförande samarbetat för att synliggöra wellbeingprogrammet vi 
har tillsammans med Rehappen och Alumnicus. Sen har jag även publicerat ett vett & 
etikettquiz på dynamicus instagram för att påminna alla om hur det går till när man går på 
finsittning! 

Näringslivssamordnare:  
Den här veckan har Näringslivsutskottet haft sitt första möte. Det som vi diskuterade var 
event med Sveriges HR Förening som blev aldrig av förra terminen. Jag har skrivit till 
kontaktpersonen igen och förhoppningsvis kommer vi få ihop någonting antingen i slutet av 
februari eller i mars-månaden. En annan grej som vi gjorde var medlemskoll och med det 
identifierade vi ett behov av reklam för utskottet. Jag tog kontakt med Victoria, så vi kommer 
diskutera vidare vad som läggs ut med henne. 

Evenemangssamordnare:  
Denna vecka har insparken tagit slut och vi har börjat att planera inför utvärdering som skall 
komma upp inom snar framtid samt hålla lite utkik på kommande tips på nya generaler. Jag 
har även haft kontakt med nation för att eventet 11e mars ska drivas igenom och funderat på 
ideer hur vi ska marknadsföra det till PA-familjen. Vårt första möte är nu också insatt i 
kalendern och alla medlemmar är informerade om det. 

Utbildningssamordnare:  

Idrottssamordnare:  

PVD:  
Har inget speciellt att lägga till i dagordningen och här kommer veckorapporten: Nu har det 
lugnat ner sig lite i och med att restriktionerna släpptes och vi kan nu lägga fokus på att endast 
planera utifrån att det sker på plats. De olika grupperna har haft separata möten med varandra 
och har bra kontakt sinsemellan. Innan restriktionerna släpptes var det som sagt svårt att få 



   

 

företag att skriva på men nu har det vänt och ser ljust ut. Det har dock varit lite problem med 
att föreläsare har hoppat av i sista sekund, vilket ligger i fokus nu och vi hoppas kunna hitta 
bra föreläsare som skriver på! 

Valberedningen:  

§ 5 Må-bra-runda 
Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället.  

§ 6 Samordnarna har ordet 
Anastasia informerar om att hon haft sitt första utskottsmöte. Där har de diskuterat ett event 
med Sveriges HR-förening som inte blev av förra terminen men som eventuellt kommer bli av 
denna. Anastasia har även haft kontakt med Victoria gällande att få in fler medlemmar till 
utskottet. Julia informerar om att enkäten för terminens inspark har skickats ut av generalerna. 
Hon har även kontaktat eventgruppen för den kommande examensceremonin. Utöver detta 
har utskottet även börjat gå ut med information angående eventet som kommer hållas den 11e 
mars. Rebecka informerar om att förra veckans pluggstuga ställdes in och att hon ska skapa en 
Facebookgrupp där man kan skriva inlägg. Hon har även deltagit på ett Samsek-möte. 
Victoria uppmärksammar dynamiquiz som kommer dra igång igen och att hon kommer lägga 
ut bilderna från avslutningsgasuen inom kort. Alexander har haft sitt första utskottsmöte där 
det togs upp många bra idéer inför kommande event. Han har skapat en omröstning för alla 
idéer där samtliga i utskottet kan rösta på vilka som eventuellt ska genomföras. Han 
informerar även om att onsdagsträningarna kommer dra igång nästa vecka.  

§ 7 Utvärdering inspark 
Styrelsen diskuterar insparken och vad som kändes bra och vad som kan förbättras inför 
kommande inspark. En sak som lyftes var att man bör tydliggöra att det även går att nominera 
generaler inför ansökan, något som kan komma att få fler att söka rollen.  

§ 8 40års-jubileum 

I år har Dynamicus 40-årsjubileum. Styrelsen diskuterar olika förslag man kan göra för att fira 
detta på. På den kommande styrelse-fotograferingen kommer styrelsen klä sig i 80-talskläder, 
och ett förslag som togs upp var 40-talsmerch, exempelvis en hoodie, tygpåsar eller en mugg 
med 40-årstema. Utöver merch diskuterades även att få in 40-årsjubileum på ett kommande 
event, förslagsvis den kommande balen.  

§ 9 Internrevisorernas punkt 

Nanna och Ulrika informerar styrelsen om rollen som internrevisor, och att de verkar för att 
granska styrelsen samt föreningen i stort. Utöver att medverka på enstaka styrelsemöten 



   

 

föreslår de även att delta på utskottsmöten. Styrelsen diskuterar förslaget.  
Styrelsen beslutar att internrevisorerna deltar på ett utskottsmöte per termin för varje utskott.  

§ 10 Övriga frågor 

Förhållningsregler: Frida påminner alla om de förhållningsregler vi har och att vi ska följa de, 
exempelvis att man bara ska höra av sig under vardagar och inte på helger eller sena kvällar. 
Detta på grund av att det kan ses som en stressfaktor.  

Frida informerar om den kommande styrelseutbildningen som alla nyinvalda 
styrelsemedlemmar ska gå. Hon föreslår datumet 2/3. Samtliga som ska delta på utbildningen 
kan på det föreslagna datumet.  

En fråga angående förtur för styrelsemedlemmar på den kommande PvD-gasquen ställs. PvD 
ska ta upp förslaget på nästkommande möte och återkomma med svar.  

Alexander tar upp ett förslag angående att köpa in ett första hjälpen-kit. Styrelsen tycker det 
låter som ett bra förslag och ska kolla upp möjligheten att få detta sponsrat, och i annat fall 
köpa ett eget. Alexander ställer även en fråga angående skapandet av en projektgrupp för den 
kommande surfresan. Frida informerar om att man bör använda sig av en slumpgenerator och 
att fem personer bör vara tillräcklig storlek på gruppen.  

§ 11 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  

§ 12 Återkoppling på mötet 
Bra att man vågar säga till när man känner att man har för mycket.  

§ 13 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.54. 

 

 

_________________________                               _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 



   

 

_________________________  
Justeringsperson Anastasia Lazareva 
 

 


