
   

 

 

Styrelsemöte 13/9–21 klockan 16:15  

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Nils Elvegård, Victoria Svensson, Rebecka 

Albertsson, Johanna Nilsson, Isabelle Korhonen, Cecilia Torlegård och Olivia Lundlev, 

Andrea Karthäuser. Närvarande via Zoom: Tove Hiller, Ingrid Jäder, Mikaela Sandqvist. 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 7 Insparken flyttas ned i dagordningen. Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att 

godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Cecilia Torlegård väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Mycket jobb med att stötta och hjälpa generalerna gällande insparken. Har 

prickat ut viktiga datum inför Föreningsstämman + haft möte med valberedningen angående 

just föreningsstämman. Kontakt med Alumnicus, inbokat möte i slutet av september. Även 

börjat kika över saker som ska in till P-riks event. Utöver detta mycket mailande.  

Vice ordförande: Jag har kontaktat AW, Unionen och Bravura för att se om de är 

intresserade av ett eventuellt samarbete. Hittills har endast Bravura svarat och de ska 

återkomma i veckan. Ska skicka iväg mail på nytt till andra adresser på AW och Unionen.   

Första möten har bokats med samtliga av våra samarbetspartners förutom PSI Cubiks. Fem 

möten kommer att ske från mitten av september till slutet av september, resten kommer att ske 

första veckan i oktober när insparkerna har avslutats runtom i Sverige.  

 

Sekreterare: Stor del av förra veckan gick åt till att planera styrelseeventet som gick av 

stapeln i söndags. Annars har jag haft kontakt med EP om att boka lokal till 

föreningsstämman. Nästa uppgift på tur är att börja registrera medlemmar när jag fått 

uppgifter från generalerna, samt sätta mig in i vårt nya medlemssystem. 

Ekonomiansvarig: Gjort bokföring för maj, juni och juli. Fixat kvitton från sommaren och en 

del jobb med insparken.  

Webmaster: Sen skolstart har jag ändrat om lite på hemsidan, bland annat välkomnat nya 

antagna och uppdaterat utskottens sidor samt styrelsens sida med aktuella namn! Även PVD 

har fått ny info gällande PVD 2022 där det nu står att mer info kommer! Har också börjat 

planera lite smått för LinkedIn under hösten :D  



   

 

Marknadsföringssamordnare: Sen senaste styrelsemötet har det publicerats lite olika saker 

på sociala medier, t.ex. riktlinjerna som gäller för insparken och information om pVD; som 

om inte allt för lång tid ska dra igång allt igen inför nästa mässa! Nu framöver gäller det att 

fortsätta ha kontinuerlig kontakt med alla er i styrelsen, samt generalerna. Även fokus på att få 

till en styrelsefotografering! 

Näringslivssamordnare: Mycket fokus på mentorskapsprojektet som nu kommit till att vi 

skickat ut till alla (förutom ett mentorspar) vilken mentor man fått! Nu ligger fokus på att 

planera kickoffen! Sen Kontaktdagarna men där är ni alla briefade  Jag behöver ca 10 

rekryterare till det så om man är intresserad får ni jättegärna skriva till mig! Tänker att i mitt 

utskott och ni i styrelsen har förtur med det   

Evenemangssamordnare: Jag har under veckan tagit upp kontakten med Norrlands 

angående balen igen. Mer info ger jag på mötet!  Annars fortsatt kontakt med generalerna. 

Det krävs mycket flexibilitet och nytänkande nu med många hinder på vägen men också 

lättnad av restriktioner, väldigt roligt men också lite stressigt! 

Utbildningssamordnare: Under veckan så har jag försökt reda ut lite strul med platser i 

Samsek, GRUMN och programrådet vilket förhoppningsvis ska vara löst nu. Vi har också satt 

ett datum för första pluggstugan med T1:orna som vi tror ska passa alla.   

Idrottssamordnare: Nu har ett officiellt datum satts för Dynamicusloppet 22 oktober! 

Onsdagsträningarna kommer även att sättas ingång framöver. Utskottet kommer inom kort 

även att sätta igång sina möten igen varannan vecka. 

PVD:  

- Prel-bokat lokal för gasquen (stocken). 

- Prel-bokat lokal för mässa (blåsen). 

- Varit på blåsen och kollat på alla lokaler etc. med vår kontaktperson/den ansvarige. 

- Påbörjat rekrytering och med att marknadsföra för projektgrupperna med löpande 

urval.  

Valberedningen: Denna vecka har haft inslag av sjukdom, första tankar kring uppdraget, 

samt fått göra lite ”reklam” för nya studenter. Vi har haft överlämning från de tidigare på 

posten, svarat på mail (främst från ordförande själv). Vi har också varit med på Dynamicus-

event på insparken, tyvärr har vi drabbats av sjukdom och har därför inte vart full styrka vid 

de fysiska eventen. Malin togpå sig ansvaret att informera om valberedningen till de nykomna 

studenterna.  

§ 5 Må-bra-runda 

Alla mår jättebra!   

§ 6 Samordnarna har ordet 

-  



   

 

§ 7 Val av representant till SAMSEK 

Styrelsen föreslår Rebecka ska utses till representant för SAMSEK. Styrelsen beslutar att utse 

Rebecka till representant för SAMSEK.  

§ 8 Terminsplanering 

Styrelsen diskuterar öppet om målsättning och olika idéer för terminen. 40-års jubiléet 

diskuteras, om det ska firas under hela året. Idéen att sälja merch i form av hoodies och 

muggar lyfts. 

Styrelsen diskuterar de event som redan är inplanerade, såsom Dynamicusloppet i oktober 

med sittning efteråt, förhoppningsvis en bal i november samt föreningsstämma. Styrelsen 

diskuterar om vi bör planera något event i december. Idéen om en veckovis julkalender lyfts, 

alternativ en aktivitet varje advent. Att planera in ett event på halloween lyfts och likaså en 

julsittning, men då Mikaela ej är närvarande så ansvarar Frida för att kolla med henne senare. 

Nils kommer med förslaget att ha en ”Pre-afterski” innan Vemdalen-resan, eventet skulle då 

vara öppet för alla medlemmar, även de som inte ska följa med på resan.  

Styrelsen är enade om att vi gärna vill locka medlemmar från T1 och T2 som missat de större 

eventen p.g.a. pandemin. Styrelsen har en gemensam bild om att vi ska vara nära 

medlemmarna.  

§ 9 Information om utskotten 

Tove och Andrea kom med idé att utskotten borde marknadsföra sina utskott på sociala 

medier, att varje utskott får ha en ”take-over” där de marknadsför både event och vad 

utskottsarbete innebär. Projektledarna för PVD skulle då få en av de tidigare dagarna för att 

locka personer till deras projektgrupper.  

Styrelsen lyfter som förslag att ha ett första öppet möte för samtliga utskott, där studenter kan 

känna på om de vill engagera sig. Nils säger att idrottsutskottet möjligtvis behöver ha ett 

stängt första möte då de måste komma igång med struktur och planering inför 

Dynamicusloppet, vilket styrelsen har förståelse för.  

§ 10 Planering utskottsmöten 

Styrelsen lyfter frågan hur de ska göra med studiecirklar denna termin. PvD har beslutat att de 

ska starta en studiecirkel, men idrottsutskottet kommer inte starta en sådan denna termin då 

det är osäkert om det kommer bli godkänt.  

Samordnarna får i uppgift att mejla Frida om de önskar ha utskottsmöte ojämna eller jämna 

veckor, detta då styrelsen är enad om att det är bra att sprida ut utskottsmöten så de inte 



   

 

krockar med varandra. Det beslutas även att utskottsmöten sätter igång igen efter insparken är 

avslutad. 

Frida föreslår att vi tar 15 minuters paus i väntan på frånvarande styrelsemedlemmar. Finnes 

så! 

§ 11 Insparken  

Andrea Karthäuser, Tove Hiller, och Mikaela Sandqvist ansluter till mötet kl. 17.00. Tove 

Hiller tar över att föra protokoll efter Emil Nikula som fört protokoll första halvan av 

styrelsemötet.  

Andrea lyfter hur vi i styrelsen kan stötta generalerna under insparken. Mikaela och Emil 

ansvarar för att boka ett möte tillsammans med generalerna för att se hur vi i styrelsen ska 

kunna stötta generalerna på bästa sätt.  

Nils lyfter även hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna stötta de som kommer arrangera vårens 

inspark. Styrelsen för diskussion kring frågan och lyfter ämnen som att exempelvis skapa ett 

starkare ”veteran-nätverk” med folk från tidigare insparker som kan stötta nya generaler och 

kaptener.  

Frida lyfter även avslutningsgasquen. I och med att restriktionerna lyfter från och med 29 

september har Östgöta Nation godkänt att Dynamicus ska få hålla en stor sittning som 

avslutningsgasque. Då reccarna har tenta dagen efter sittningen för styrelsen diskussion kring 

om evenemanget ska flyttas eller hållas det tilltänkta datumet. Styrelsen beslutar att låta 

generalerna ta beslutet men att beslutet måste tas senast på fredag 17/9 och att informationen 

ska ha gått ut till reccarna då.   

§ 12 Föreningsstämman 

Humanistiska Teatern är bokad onsdag den 24/11 för föreningsstämman. Styrelsen beslutar att 

godkänna att hålla föreningsstämman den 24/11 i stället för den 25/11.  

Mikaela tar även på sig att tillsammans med evenemangsutskottet arrangera en ”sexa” efter 

föreningsstämman. Planering för sexan återkommer vi till vid senare styrelsemöte.  

§ 13 Evenemangsutskottet önskar söka från ofördelade medel 

Mikaela får ordet och lyfter att generalerna önskar att ansöka om 2500 kr från potten 

ofördelade medel till ett evenemang på insparken. Styrelsen beslutar att godkänna 

generalernas förfrågan om 2500 kr i utökad budget. Johanna kommer se över vilken budget 

som pengarna kan tas ifrån.  



   

 

Under denna punkt lyfter även Mikaela att hon ska ansvara för att gå in och stötta generalerna 

i planeringen för avslutningsgasquen på Östgöta Nation och be om att få delta på ett möte.  

§ 14 Idrottsutskottet önskar söka från ofördelade medel 

Nils lyfter att onsdagsträningarna nu kommer dra igång och att det därifrån saknas 600 kr i 

budgeten. Nils lyfter även att idrottsutskottet har ansökt om tillstånd från polisen för 

Dynamicusloppet, vilket rör sig om 1000 kr. Idrottsutskottet ansöker därför om sammanlagt 

1600 kr från potten ofördelade medel. Styrelsen beslutar att godkänna idrottsutskottets önskan 

om 1600 kr från ofördelade medel. 

§ 15 Ansökan om utökad budget för kontoret 

Andrea får ordet och lyfter att de som under våren ansvarat för att inreda kontoret önskar att 

få utöka sin budget för att kunna ha råd att investera i en ny soffa till kontoret. Projektgruppen 

för kontoret ansöker om 1000 kr. Styrelsen beslutar att godkänna att utöka projektgruppens 

budget med 1000 kr. 

§ 16 Kick-Off  

Frida lyfter att det är mycket fokus på inspark nu och föreslår att återkomma till denna punkt 

till ett senare tillfälle, där styrelsen instämmer.  

§ 17 Övriga frågor  

Projektledarna för PvD ber om hjälp att sprida ordet om att man kan ansöka till 

projektgrupperna för nästa års mässa.  

Ingrid lyfter att näringslivsutskottet ska rekrytera till ekonomernas Kontaktdagar, där det 

kommer krävas 10 rekryterare, och hon ber om råd hur hon ska göra urvalet. Frida föreslår att 

ge T5:or och T6:or får förtur och därifrån gäller först till kvarn.  

Andrea ber om att få ta en bild på styrelsen innan alla lämnar för att uppdatera Dynamicus 

LinkedIn.  

§ 18 Sekreterarens punkt 

Allting är nedskrivet.   

§ 19 Återkoppling på mötet 

Kul att äntligen få ha ett styrelsemöte på kontoret igen!  

§ 20 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.04 

 



   

 

 

_________________________   _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg  Sekreterare Tove Hiller 

 

_________________________                                    _________________________                        

Justeringsperson Cecilia Torlegård                            Ställföreträdande sekreterare Emil Nikula 

 

 

 

 

 


