
   

 

 

Styrelsemöte 4/5–2020 klockan 16.15 via Zoom 

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

Kung, Fanny Paulsen, Malin Erson, Ella Christofferson, Rebecka Hellbergh, Katarina Piir, 

Cecilia Staflin 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklara mötet öppnat klockan 16:16. 

§ 2 Godkännande av dagordning  

Följande punkter läggs till under § 9 Övriga frågor: 

Från revisor  

Förra årets resultat 

Uppsala Universitets ”krisberedskapsutmaning” 

Efter följande justeringar godkänner styrelsen dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson  

Styrelsen väljer Fanny Paulsen till justeringsperson. 

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen  

Ordförande: Reviderat stadgar tillsammans med Nike samt reviderat budget tillsammans 

med Alexandra. Haft återkoppling med valberedningen, sammanställt dokumenten inför 

Årsmötet (de som går i väntan på ekonomiska dokument) samt löpande arbete med mail. 

Vice ordförande: Löpande arbete samt bokat utvärderingsmöte. 

Sekreterare: Löpande arbete med protokoll och nyhetsbrev. 

Webmaster: Löpande arbete. 

Ekonomiansvarig: Fått iväg handlingar till Tobias så att han skall kunna göra revision. 

Reviderat budget tillsammans med Rebecca, samt skrivit ihop utefter Tobias tips på hur man 

ställer prognos på året i förhållande till initial budget. Upprättat en guide till 

säkerhetskopiering i Visma, guiden är nu införd i överlämning för ekonomiansvaret och skall 

sättas upp tydligt vid datorn på kontoret. Även löpande arbete. 

Evenemangssamordnare: Sammanställt utvärderingen för insparken VT20 samt haft ett 

första utskottsmöte där det beslutades att skjuta på vårbalen till hösten istället. Även haft 

Zoom-möte med generalerna där vi gick igenom allt möjligt inför höstens inspark. 



   

 

Näringslivssamordnare: Fokus på rekrytering som sker nu i maj, löpande arbete med 

mentorskapsprojektet som dock går lite tufft då många tackat nej med tanke på rådande 

omständigheter. Ska även kolla om samarbetspartners är intresserade av att hålla en digital 

föreläsning/seminarium.   

Markndasföringssamordnare: Arbetat med överlämning, avslutat meme-tävlingen, 

reviderat klart stadgarna samt påbörjat Power Point till Årsmötet. Även löpande arbete med 

mail och contet till sociala medier samt startat igång marknadsföringen av P-riks 

stegräknartävling. 

Idrottssamordnare: Hjälpt till att dra igång stegräknartävlingen samt fortsatt försökt få 

kontakt med Värmlands angående Dynamicusloppets gasque. Fått svar och ska försöka få till 

att få en offert.   

Utbildningssamordnare: - 

PVD: Löpande arbete med mail. 

Valberedning: Avslutat intervjuer och tagit fram huvudkandidater till samtliga poster. 

§ 5 Årsmötet 2020 

Styrelsen diskuterar det kommande Årsmötet. Styrelsen för diskussion kring hur mötet ska 

genomföras. Varje medlem tilldelas ett fokusområde under mötet, följande bestäms: Hålla 

kolla på medlemmarna– Valberedningen + Caroline, Malin, Sköta Power Point – Nike, Hålla 

koll på chattlista/frågor – Klara, Rebecka, Cecilia, Ekonomi – Alexandra, Sekreterare – 

Johanna, Prata – Rebecca.  

Vidare förs diskussion om att eventuellt lotta ut balbiljetter till kommande höstbal vid slutet 

av Årsmötet. Fanny, Caroline och Rebecca kommer titta närmare på detta. Styrelsen 

diskuterar även kring vem som ska utses till föreningens hedersmedlem under Årsmötet och 

ordförande kommer att fråga om Alumicus ordförande är intresserad.  

Rebecka Hellbergh lämnar mötet 16:45 

Styrelsen diskuterar även kring ett missförstånd som uppkommit rörande de reviderade 

stadgarna. Styrelsen kommer nu lägga fram en motion om att revidera stadgar och presentera 

detta för godkännande på Årsmötet. Vidare diskuterar styrelsen huruvida det ska vara godkänt 

att en styrelsemedlem pläderar för en kandidat på Årsmötet. Styrelsen beslutar att det 

framöver inte ska vara möjligt, då det kan anses som orättvist. Styrelsen preliminärbokar även 

en ”testkörning” av det tekniska inför Årsmötet. den 13/5. Klädkod för Årsmötet bestäms till 

vit skjorta.  

§ 6 Reviderad budget 2020  

Ordförande och ekonomiansvarig har reviderat budgeten. Ingen i styrelsen har några 

synpunkter och budgeten kommer således att presenteras för medlemmarna på Årsmötet.  



   

 

§ 7 Kommande överlämningar 

Dokument om Generell överlämning har skickats ut till styrelsemedlemmarna inför mötet. 

Styrelsen beslutar att godkänna det generella överlämningsdokumentet som hädanefter ska 

användas av samtliga styrelsemedlemmar vid överlämningar.  

§ 8 Höstens inspark 

Styrelsen diskuterar kring vad som händer om höstens inspark inte skulle gå att genomföra, 

p.g.a. Covid-19. Eftersom ingen i nuläget kan ge något svar på hur det kommer bli till hösten 

kommer generalerna fortsätta planera, men även planera för en plan-B.  

§ 9 Övriga frågor 

Från revisor  

Ekonomiansvarig informerar att det har upptäckts ett fel i systemet då tidigare dokument inte 

blivit säkerhetskopierade och således försvunnit. Styrelsen diskuterar detta. 

Förra årets resultat 

Det finns ett stort överskott från förra årets budget och styrelsen diskuterar vad som nu ska 

hända med pengarna. Styrelsen är överens om att ge hälften av pengarna till ofördelade medel 

och hälften till föreningens krispott.  

Uppsala Universitets ”krisberedskapsutmaning” 

Styrelsen diskuterar ev. deltagande i universitetets ”krisberedskapsutmaning” mellan 11–17 

maj, vars syfte är att sprida kunskap om kriser genom dagliga uppdrag som publiceras på 

sociala medier. Styrelsen beslutar att tacka nej till deltagande, då det finns en risk för att 

engagemanget blir lågt samt att information om utmaningarna fortfarande går ut till 

studenterna via universitetets egna kanaler.  

§ 10 Sekreterarens punkt 

Sekreteraren ber Caroline stanna kvar för vidare diskussion.  

§ 11 Återkoppling på mötet 

Ordförande vidarebefordrar information gällande ett kommande möte för projektgruppen för 

FEK:en. Styrelsen konstaterar även att terminens sista möte blir den 18/5 via Zoom.  

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande förklara mötet avslutat klockan 18:11. 

 

 

_________________________   _________________________  

Ordförande Rebecca Ingman  Sekreterare Johanna Ek 

 



   

 

 

_________________________  

Justeringsperson Fanny Paulsen 

 

 

 


