
   

 

 

Styrelsemöte 31/10-2022 klockan 16:15 på kontoret, Campus Engelska 

Parken  

Närvarande: Carolina Wiezell, Evelina Hultqvist, Jakob Pettersson, Anastasia Lazareva, 

Alice Tegebro, Julia Bergqvist, Johanna Carlé, Amelie Lundén, Cornelia Mazloomian 

Svalland, Alexander Göransson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.20. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Soffa läggs till i § 14 Övriga frågor. 

Föreningsstämma läggs till i § 14 Övriga frågor. 

PiVA-möte läggs till i § 14 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 Må-bra-runda 

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

§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  

Har sedan sist skrivit klart alla dokument kring insparken. Har deltagit på programrådsmöte 

tillsammans med utbildningssamordnare och styrelseeventet. Utöver det mest löpande arbete 

och börjat se över dokument inför föreningsstämman. 

Vice ordförande:  

Jag har haft möte med RecPro tillsammans med näringslivssamordnare för att diskutera 

eventuellt samarbete. Deltagit på styrelsehäng (supermysigt!), sammanställt avtal och 

utforskat alternativ för digitala avtalssigneringar (i linje med vår hållbarhetspolicy). 

Reviderat samarbetspolicyn för att den ska vara uppdaterad och lite snyggare.  

 

Sekreterare:  

Har sedan sist varit med på Surfresan som Dynamicus Idrottsutskott anordnat, utöver detta 

har jag bara sporadiskt svarat på mejl. Ska även sammanställa protokollet från senaste 

styrelsemöte och se till att skicka ut det till justeringsperson samt skriva oktobers 

nyhetsbrev i slutet på veckan. 

Ekonomiansvarig:  

Min vecka har varit som alla andra, jag har bokfört, gjort överföringar annat löpande arbete 



   

 

och försöker förbereda inför föreningsstämman och överlämning. Kämpar med Nordea 

fortfarande men har ringt supporten igen och kommer lösa firmatecknare via brev nu. 

Webmaster:  
De nya bilderna på styrelsen har laddats upp på hemsidan, individuella och gruppbilden. Jag 

har även laddat upp kallelse till föreningsstämman på hemsidan så att den finns tillgänglig 

för alla. Utöver detta har det rullat på med det löpande arbetet, såsom att svara mail mm. 

Marknadsföringssamordnare:  

Har mest varit löpande arbete med publiceringar och liknande. 

Har med utskottet fortsatt diskutera kring julkalender och kommande små projekt. 

Publicerade 26/10 en tävling för bäst halloween-utklädnad och 27/10 halloween-quiz på 

Instagram. Har beställt poster av bilden på styrelsen och kommer förhoppningsvis kunna 

beställa tröjor senast tisdag 1/11 efter vi i styrelsen har beslutat hur många vi ska beställa av 

varje färg.  

 

Näringslivssamordnare:  

Förra veckan har vi annonserat Ants kontorsbesöket och nu har vi fått in några ansökan 

redan, men vi kanske ska skicka en till påminnelse eller marknadsföra den ytterligare.  

Den här veckan hade vi utskottsmöte samt jag och Jakob pratade med ett intressant 

rekryteringsföretag som vi förhoppningsvis ska samarbeta med. 

Evenemangssamordnare:  

Utbildningssamordnare:  
Jag har varit på möte med Samhällsvetenskapliga sektionen (SAMSEK) i Uppsala 

studentkår. Under mötet diskuterades en del om universitetets ekonomi men även ekonomin 

för sektionen, där ett förslag om ändrade villkor för bidrag till oss föreningar togs upp och 

som beslutas om torsdag 27/10. Jag har även varit på programrådsmöte tillsammans med 

Alice. 

Idrottssamordnare:  

Senaste veckan var PA i Portugal på surfresan vilket verkar ha varit ett mycket uppskattat 

initiativ. Jag har även börjat kika på möjligheter för springloppet och börjat se över 

överlämningar och verksamhetsplan.  

PVD:  

Vi har fått ut information om PVD 2023 på sociala medier. 

Vi har nu pratat ihop oss efter första veckan med rekryteringen öppen för projektgrupperna 

och ska kontakta de olika kursansvariga och be om att få komma ut och marknadsföra på 

föreläsningar då antalet sökande är lågt. Eventuellt kommer vi behöva förlänga 

ansökningstiden. 

Valberedningen:  



   

 

Ansökningarna för nya styrelseposter stänger idag. Alice informerar om hur läget ser ut. 

Vidare informerar Alice om PvD och hur ansökningarna för det ser ut.  

§ 6 Samordnarna har ordet 

Julia informerar om halloween-sittningen som nyligen anordnats. Vidare berättar Julia att det 

börjat rulla in generalansökningar samt att möten inför detta kommer ske inom kort. Även 

planeringen inför föreningsstämman har dragit igång. Amelie informerar om att hon deltagit 

på SAMSEK-möte samt programrådsmöte. Alice och Amelie informerar styrelsen om de 

ämnen som togs upp under programrådsmötet. Alexander berättar om idrottsutskottets 

surfresa som nyligen anordnats. Vidare informerar Alexander om att planeringen inför 

Dynamicus-loppet dragit igång. Johanna förklarar att hon fokuserat på det löpande arbetet 

sedan sist. Vidare ska Johanna sammanställa halloweenutklädnads-tävlingen som anordnats 

på Dynamicus Instagram samt revidera policys. Anastasia informerar styrelsen om det 

kommande kontorsbesöket hos Ants. Utöver planeringen inför detta har det mest varit löpande 

arbete.  

§ 7 Återkoppling utvecklingsdagar med Priks 

Alice och Jakob har deltagit på P-riks utvecklingsdagar och träffat flera andra 

personalvetarföreningar och föreläsare. Alice berättar för styrelsen vad de båda har deltagit på 

och upplevelsen i helhet.  

§ 8 SAMSEK 

Amelie har sedan sist deltagit på ett SAMSEK-möte och informerar för styrelsen vad som 

togs upp. Styrelsen diskuterar de olika ämnena.  

§ 9 Policys 

Förra styrelsemötet beslöt styrelsen att godkänna revidering av insparkspolicyn. Sedan sist har 

Jakob reviderat sponsringspolicyn och Johanna har påbörjat att revidera 

marknadsföringspolicyn. Styrelsen kommer besluta om godkännande av de nya policys 

nästkommande styrelsemöte.   

§ 10 Hitract – nya medlemmar 

Styrelsen beslutar att sekretaren ansvarar för godkännande av nya medlemmar i hitract.  

§ 11 Lika villkor 

Anastasia informerar om universitetets ansvar gällande lika villkor vid eventuella händelser, 

information finns på Lika Villkors hemsida.  

§ 12 Priks annonsfunktion 

Anastasia lyfter frågan huruvida memlist kan fungera som en annonsfunktion till Dynamicus 



   

 

medlemmar. Cornelia förklarar för styrelsen hur memlist fungerar och hur man kan skapa 

mejlutskick till samtliga medlemmar.  

§ 13 Tröjor 

Johanna informerar styrelsen om hur läget ligger till gällande nya Dynamicus-tröjor. Styrelsen 

diskuterar hur många tröjor av varje färg man ska köpa samt hur man ska gå tillväga med de 

gamla tröjorna som inte längre används.  

§ 14  Övriga frågor  

Soffa: Styrelsen diskuterar hur man ska frakta den nya soffan till kontoret. Johanna tipsar om 

appen TipTap.  

Föreningsstämma: Julia berättar om den kommande sexan som sker efter föreningsstämman 

och huruvida Dynamicus kan gå in med mer pengar för att sänka biljettkostnaden. Evelina ska 

se över budgeten innan beslut fattas.  

PiVA-möte: Cornelia informerar styrelsen om ett kommande PiVA-möte. Styrelsen diskuterar 

ämnen som kan tas upp under mötet.   

§ 15 Sekreterarens punkt  

Inget att tillägga.  

§ 16 Återkoppling på mötet 

Kul möte! 😊 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.21.  

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Alice Tegebro                                   Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Anastasia Lazareva 

 



   

 

 


