
   

 

 

Styrelsemöte 31/5–21 klockan 16:15 via Zoom 

Närvarande: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Tove Hiller, Johanna Nilsson, Oscar 

Åberg Dahlberg, Ingrid Jäder, Nils Elvegård, Mimmi Thomson, Stina Svärd, Emil Hultling, 

Andrea Karthäuser, Mikaela Sandqvist, Frida Lögdberg, Andreas Lindoff, Cecilia Torlegård, 

Isabelle Korhonen, Nora Bohlin, Wilma Anselmby, Olivia Lundlev, Rebecka Albertsson, 

Thomas Spreigl, Victoria Svensson, Emil Nikula, Malin Eriksson.   

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklara mötet öppnat klockan 16.17. 

Styrelsen beslutar att adjungera in Frida Lögdberg, Andreas Lindoff, Cecilia Torlegård, 

Isabelle Korhonen, Nora Bohlin, Wilma Anselmby, Olivia Lundlev, Rebecka Albertsson, 

Thomas Spreigl, Victoria Svensson, Emil Nikula, Malin Eriksson i klump med närvarorätt 

men utan tillika rösträtt.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 

Frida Lögdberg väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande: Sen årsmötet fixar jag med överlämning till Frida, rensar upp i dropboxen och 

har avslutande kontakter med några av mina främsta samarbeten. Jag har även ordnat intyg till 

alla som avgår i styrelsen och håller på att lösa ett problem som uppstått från förra årets 

årsmöte. Har även kontakt med generalerna och fixar inför sista styrelsemötet för terminen. 

Vice ordförande: Har haft en mycket trevlig sista tid som Vice Ordförande. Årsmötet gick 

bra och det känns som att alla är på glatt humör. Jag håller på med överlämningsdokumenten 

och ser fram emot överlämningen. Jag ska även i veckan ta kontakt med samtliga partners och 

höra mig för hur de tycker att vårt samarbete kan bli bättre under nästa avtalsperiod. Detta kan 

behöva gå in under juni om alla vill boka möten, men det tycker jag känns kul. Blir en sista 

grej man gör som Vice och blir också lite kul att få säga hejdå till de man haft kontakt med i 

ett år nu  Ser annars fram emot 1 juni när vi ska få träffas flera stycken och ha kul! Det har 

varit ett nöje att få arbeta med denna styrelse! 

 

Sekreterare: Sen senaste styrelsemötet har jag förberett mig inför årsmötet med frågor och 

förbereda protokoll, som jag senare renskrivit. Förutom det ska jag nu skriva terminens sista 

nyhetsbrev som förhoppningsvis kommer vara utskickat innan styrelsemötet eller senast 

samma kväll :)  



   

 

Ekonomiansvarig: Haft möte med den nya generalen, löpande arbete och faktureringsarbete 

med PVD, fixat inför årsmötet, deklarerat och betalningar inför gasquen på lördag.  

Webmaster: Inlägg på̊ LinkedIn för att presentera förra veckans årsmöte och de nyinvalda 

ledamöterna! Även påbörjat arbetet för denna veckas medlem! :)  

Marknadsföringssamordnare:  

-Har haft överlämning med Victoria 

-Publicerat ett avslutande avsnitt av ”vlogg-serien”. 

-Nytt avsnitt av podden har spelats in med ett inslag från Alumnicus Kristina Elliot  

-Förberett inför memetävlingen. 

-Gjort en lista på saker att se över innan frånträde den 30/6. 

Näringslivssamordnare:  

- Haft och utvärderat ett nytt event "en dag i en hr-persons liv"  

- Börjat med mentorskapsprojektet. 

- Vi har PRECIS en student per mentor!! 

- Snaaaart sommarlov yay  

Evenemangssamordnare: - 

Utbildningssamordnare:  Inte gjort så mycket. Avslutad mentorskapet för terminen och fått 

info om att personlighetstestet är på ingång. Ska få ut det i veckan.  

Idrottssamordnare: Utskottet har nu avslutat året med ett kubbevent där alla utskottets 

medlemmar har fått delta som en kick in/kick out. Utöver det så har en projektgrupp tillsats 

för skidresan 2022 som kommer dra igång sitt arbete innan sommaren. Förhoppningsvis 

kommer det även att ske en avslutande löpning med PA innan terminens slut. Annars så ser 

utskottet fram emot nästat termins arbete då förhoppningsvis situationen ser annorlunda ut. 

PVD: Under de senaste veckorna har eventgruppen, med stöd av oss projektledare, förberett 

det sista inför den digitala gasquen (som skulle ha ägt rum efter PvD) som går av stapeln på 

lördag (i lördags?). Utöver det har vi kontaktat nästkommande projektledare och bokat in en 

tid för överlämning av posten.  

Valberedningen: - 

§ 5 Samordnarna har ordet 

Ingrid påminner alla de utskott som har studiecirklar att uppgifterna för det ska skickas in 

idag. Nils berättar om idrottsutskottet där de nu har tillsatt en projektgrupp för Vemdalen 

2022. Emil berättar om vad som händer i marknadsföringsutskottet, där de nu ska släppa ett 

nytt podd-avsnitt där Kristina Elliott gästar, samt arrangera en meme-tävling. Oscar berättar 

om utbildningsutskottets sista event som är en certifieringsutbildning med Assessio. Stina och 



   

 

Mimmi berättar kort om lördagens digitala PVD-gasque som blev väldigt lyckad med hjälp av 

eventgruppen och toastmasters.  

Johanna Nilsson ansluter till mötet kl. 16.25.   

Nora Bohlin lämnar mötet kl. 16.27.  

§ 6 Överlämning 

Josefine vill uppmana de i styrelsen som avgår att gå igenom de dokumenten som finns i 

Dropboxen och se till att de är uppdaterade inför överlämningen som ska ske.  

§ 7 Insparkspolicy och styrelserabatt 

Josefine redogör kort för den insparkspolicyn Dynamicus har. Policyn är så gott som färdig 

men kräver lite finjustering. Den kommer skickas ut inom kort och sedan får styrelsen 

godkänna den uppdaterade insparkspolicyn under höstterminen. Josefine lyfter att under 

normala omständigheter brukar styrelsen representera Dynamicus under olika event på 

insparken, och styrelsen brukar då få rabatt på insparken/avslutningssittningen. Johanna 

redogör att denna rabatt för styrelseledamöterna är något som Dynamicus budget kan tillåta 

under höstens inspark. Styrelsen tar beslutet att Dynamicus styrelseledamöter ska få rabatt 

under insparken taget från Dynamicus budget.  

§ 8 Besök från Generalerna och beslut om insparken HT21 

Höstens generaler Anna Jonsson, Isabella Lembke, Anton Persson, Ebba Lindén ansluter till 

mötet kl. 16:43. Styrelsen beslutar att adjungera in samtliga generaler i mötet med 

närvarorätt utan tillika rösträtt.  

Generalerna kommer in i mötet och presenterar temat och berättar om upplägget för höstens 

inspark som kommer pågå preliminärt från 1 september-1 oktober. Styrelsen för diskussion 

kring när vi vill anordna ett event med Dynamicus under insparken, och generalerna ska 

återkomma med ett schema med datum. Andrea och Tove tar på sig ansvaret att planera för ett 

event med Dynamicus under insparken. 

Wilma Anselmby lämnar mötet kl. 16.53.  

Anna Jonsson, Isabella Lembke, Anton Persson, Ebba Lindén lämnar mötet kl. 17:03.  

§ 9 Förbättringar med samarbetspartners 

Tilda presenterar ett dokument där hon sammanställt hur Dynamicus samarbetspartners 

upplever deras samarbete med oss. Sammanfattningsvis är samtliga samarbetspartners nöjda 

med samarbetet med Dynamicus. Styrelsen för diskussion kring de samarbetspartners 

föreningen har och slutligen uppmanar Tilda alla sittande och nya styrelseledamöter att ha 

detta dokument i åtanke i höst.  



   

 

§ 10 Marknadsföringsutskottet önskar söka från ofördelade medel 

Emil får ordet och önskar att få söka 500kr från potten ofördelade medel för kamerautrustning 

till marknadsföringsutskottet. Styrelsen beslutar att godkänna Emils förfrågan om bidrag till 

marknadsföringsutskottet från ofördelade medel.  

§ 11 P-riks årsmöte 

Josefine lyfter att P-riks har ställt förfrågan om vilken vänförening som vill anordna höstens 

årsmöte. Det pågår under en period av tre dagar under november, där P-riks står för själva 

årsmötet medan vänföreningen som håller i det då ser till att det finns boende till de som 

kommer, samt bokar nation för sittning och lokal för årsmötet. Hösten 2019 var Dynamicus 

med och arrangerade årsmötet och det hölls då i Uppsala. Josefine lyfter frågan om det är 

några styrelseledamöter som är intresserade av att bilda en sådan intern projektgrupp och då 

erbjuda sig att vara med och arrangera årsmötet med P-riks. Styrelsen beslutar att bordlägga 

beslutet så samtliga i mötet får tid att fundera över beslutet till morgondagen.  

§ 12 Kontoret  

Nils får ordet och berättar att de snart är klara, det enda som är kvar är att få dit en ny soffa. 

Nils och Andrea tar på sig ansvaret att fixa en soffa till kontoret under början av hösten, och 

Andrea ska även under sommaren måla en Dynamicus-tavla till kontoret. Josefine lyfter även 

att styrelsen tillsammans måste se till att hämta posten under sommaren, varav flera i styrelsen 

erbjuder sig att hjälpa till att sköta Dynamicus postbox under sommaren. 

§ 13 Sommarfest! 

Styrelsen pratar om detaljer inför morgondagens event med styrelsen. Josefine ansvarar för att 

beställa pizza, Emil tar med högtalare, samt Emil och Mimmi tar med kubb och filtar.  

§ 14 Övriga frågor  

Emil lyfter frågan om ”Universitetets Dag” kommer arrangeras i sommar, vilket det inte 

kommer göra.   

§ 15 Sekreterarens punkt 

Sekreterare säger att hon fått ned allting under mötet. 

§ 16 Återkoppling på mötet 

Grymt jobbat denna termin till samtliga i styrelsen, speciellt till alla som avgår.  

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.54.  

 



   

 

 

_________________________   _________________________  

Ordförande Josefine Kärrman  Sekreterare Tove Hiller 

 

_________________________  

Justeringsperson Frida Lögdberg   

 

 


