
   

 

 

Styrelsemöte 4/4-2022 klockan 16:15 på kontoret, Campus Engelska Parken 

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Rebecka Albertsson, Isabelle Korhonen, Cecilia 

Torlegård, Olivia Lundlev, Cornelia Svalland, Julia Berqvist, Evelina Hultqvist, Anastasia 

Lazareva, Alexander Göransson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.18. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Examensceremoni läggs till under § 12 Övriga frågor 

Balen läggs till under § 12 Övriga frågor 

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Julia Bergqvist väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Sedan sist har jag medverkat på ett av PvDs utskottsmöten och haft kontakt med P-Riks 

angående eventuell medverkan på just PvD. Vidare har jag också haft kontakt med 

valberedningen, Julia samt Victoria för att se till att saker och ting är i fas inför Årsmötet som 

närmar sig. Har även hunnit med programrådsmöte tillsammans med Rebecca. Sist men 

absolut inte minst har jag och Cornelia sett till att få ut kallelsen till Årsmötet (!!!). 

Vice ordförande:  

Jag har suttit i möte med HiTract tillsammans med Victoria, Cornelia och Carro! Nästa möte 

med dem kommer att vara 11/4, vilket är dagen vi går live!! Har haft kontakt med 

samarbetspartners för att få bidrag till vårt nyhetsbrev. Jag har även försökt få tag i P-riks 

angående HiTract för att se om det finns en möjlighet för dem att sätta igång något liknande 

för att få bättre blick över medlemsantal över landet. Jag har även ordnat upp i min Dropbox 

för att göra det lättare för min efterträdare att hitta avtalen för 2022. 

 

Sekreterare:  

Sen sist har jag deltagit på ett möte med HiTract tillsammans med Emil, Victoria och 

Carolina. Jag har även publicerat nyhetsbrevet för mars och påbörjat att skicka ut länkar till de 

medlemmar som ännu inte omregistrerat sig. 

Ekonomiansvarig:  

Min vecka har ännu en gång varit väldigt lugn och jag har suttit med utlägg samt ingående 

och utgående fakturor. Har frågat runt efter en eventuell revisor att kontakta i mina privata 



   

 

nätverk men utan någon lycka tyvärr. På söndag ska jag dock bokföra samt göra 

halvårsrapporterna inför årsmötet så det blir en del jobb, samt ska bli spännande att se. 

Hoppas även kunna skicka deklarationen i veckan samt stötta pvd inför mässan! 

Webmaster:  

Största fokus har senaste veckorna legat på att välja ut och publicera bilderna från 

styrelsefotograferingen som nu är uppe på både hemsidan och LinkedIn. Utöver det har första 

"månadens medlem" publicerats på LinkedIn. Vi har också haft möte med Hitract och det är 

nu bestämt att Webmaster ska vara admin för vårt konto där. 

Marknadsföringssamordnare:  

Jag har som vanligt haft mycket kontakt med flera personer i styrelsen angående publiceringar 

och samarbeten osv. Nu har jag även beställt 200 tygpåsar! Ska bli såå kul att se hur dom ser 

ut! Sen har jag även varit med på ett möte med HitRact och efter det haft lite kontakt med 

deras marknadsföringsansvarig. Jag har även fixat lite med en jubileumslogga som vi kan ha 

till vårt 40-årsjubileum 

Näringslivssamordnare:  

Under veckan har vi publicerat en annons gällande hjälp för rekrytering i Ekonomernas 

Kontaktdagar. Vi börjar också förbereda oss till rekrytering för Vittnesstödet. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft möte med nya generalerna och förberett med nationer inför 

kommande event. Vi har även diskuterat i utskottet hur vi ska börja tänka kring vårt första 

event: brännbollsyran. 

Utbildningssamordnare:  

Sen sist så har jag varit på samsek-möte och programrådsmöte med Frida! Det var kul för vi 

har märkt att lärarna har lyssnat på oss de gånger som vi träffats och diskuterat utvecklingen 

av programmet och dess kurser. Veckans pluggstuga ställdes tyvärr in men vi tar nya tag till 

nästa gång!  

Vi har även haft den traditionsenliga informationsträffen för t4orna och vi går in i 

instatakeover vecka! 

Idrottssamordnare:  

- 

PVD:  

Nu är det bara en vecka kvar till PVD och det blir mer och mer detaljer och fix! Nedan är ett 

par övergripande punkter:  

- Vi har avbokat plan B (med bokade klassrum för montrar)  

- Vi har släppt anmälan till kontaktsamtal, workshops & mingeltimmen  

- Vi släpper även löpande information på Instagram/Facebook och hemsidan om alla 

föreläsare/HR-panel osv  

- Har signerat med fotograf  

- Har släppt släpp-biljetter till gasquen  



   

 

- Haft ett extramöte insatt med PVD-gruppen  

- Haft möte med medarbetarna  

- Annars är det sista inköp som ska planeras och lägga alla pusselbitar på plats! 

Valberedningen:  

- 

§ 5 Må-bra-runda 

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

§ 6 Samordnarna har ordet 

Alexander lyfter att han haft svårigheter med att få upp engagemanget för utskottets 

onsdagsträningar. Styrelsen diskuterar olika förslag på hur engagemanget kan lyftas bland 

studenterna. Utöver detta berättar Alexander att övriga planeringar inom utskottet flyter på 

bra. Anastasia förklarar att hon fortfarande inväntar svar från Sveriges HR-förening samt att 

rekryteringen för Kontaktdagarna och Vittnesstöd börjar närma sig. PvD känner sig taggade 

inför mässan som sker nu på fredag och förklarar att de berättar mer om vad som händer i 

utskottet under § 7 PvD. Rebecka informerar om att hon närvarat på ett programrådsmöte 

tillsammans med Frida. Styrelsen diskuterar det som lyfts under programsrådsmötet. Utöver 

detta har Rebecka även deltagit på ett Samsek-möte. Julia informerar om att hon fortsatt varit 

i kontakt med Värmlands nation gällande sommarsittningen. Hon har även varit på ett första 

möte med de nya generalerna. Utöver detta diskuterar styrelsen vem som ska nomineras till 

årets Hedersmedlem.  

§ 7 PVD 

PvD informerar om att de förväntar sig ett högt deltagande under mässan bland samtliga 

styrelsemedlemmar. De lyfter att Kontaktsamtalen behöver fyllas ut då det fortfarande finns 

tomma tider. PvD informerar om hur dagen för mässan kommer se ut och vad som förväntas 

av styrelsen. Styrelsen diskuterar även hur montern kommer se ut och vad som krävs av 

samtliga som ska stå i den.  

§ 8 Årsmöte 

Frida påminner styrelsen om olika datum som man bör hålla koll på. Bland annat diskuteras 

halvårsrapporten och när deadline för denna är.  

§ 9 Stadgerevidering 

Frida informerar om att hon reviderat några stadgar samt att styrelsen behöver informera 

medlemmarna om detta.  

§ 10 P-Riks på besök 

P-Riks vill besöka styrelsen på ett digitalt möte och undrar vilka datum detta fungerar. 

Styrelsen diskuterar vilka datum som ska föreslås för P-Riks.  



   

 

§ 11 Jubileumslogga 

Styrelsen går igenom de förslag som Victoria tagit fram och beslutar om vilken logga som ska 

beställas.  

§ 12 Övriga frågor  

Examensceremoni: Cornelia informerar om ett möte som hon haft tillsammans med 

projektgruppen med Universitetsaulan för den kommande examensceremonin. Hon undrar 

huruvida tillgång till flaggor eller fanor finns, vilket Frida informerar om att dessa inte finns. 

Balen: Emil var på bal i Lund och inspirerades av deras underhållning. Emil föreslår att 

styrelsen skapar en förinspelad video som presenteras under balen. Styrelsen ställer sig 

positivt till förslaget.  

§ 13 Sekreterarens punkt  

Inget att tillägga.  

§ 14 Återkoppling på mötet 

Jättebra!       

 

§ 15 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.54.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Julia Bergqvist 

 

 


