
   

 

 

Styrelsemöte 7/3-2022 klockan 16:15 på kontoret Engelska Parken  

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 
Korhonen, Cecilia Torlegård, Olivia Lundlev, Carolina Wiezell, Evelina Hultqvist, Alexander 
Göransson, Cornelia Svalland, Anastasia Lazareva.  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 15:45. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
”Generalansökan”, ”Pins” och ”Pong-turnering” läggs till under § 13 Övriga frågor. 
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  

§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Emil Nikula väljs till justeringsperson.  

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning 

Ordförande:  
Har sedan sist haft lite blandade saker för mig. Har bland annat kontaktat några vänföreningar 
för att reda i medlemstapp som kommit av problem med omregistrering samt försökt skapa en 
översikt över vilka medlemmar som verkar ha haft problem med just omregistreringen. Har 
också fortsatt min kontakt med Rehappen beträffande Wellbeingen som har sin andra träff på 
tisdag. Sedan har jag även försökt återhämta mig lite då jag, som ni vet, haft en stressig period 
under januari och merparten av februari. 

Vice ordförande:  
De senaste veckorna har jag suttit i två möten med två olika företag som båda erbjuder en rätt 
så intressant tjänst för studenter. Jag har även haft kontakt med våra samarbetspartners om att 
skicka in sina bidrag till nyhetsbrevet som kom ut i dagarna. Utöver det har jag haft diverse 
kontakt med diverse styrelsekollegor och hjälpt till på några håll! :) 
 
Sekreterare:  
Det har uppstått en del problem med nyregistreringen av medlemmar. Jag har varit i kontakt 
med P-riks angående detta och har även suttit tillsammans med Emil och sett över alla våra 
medlemmar. Förhoppningsvis löser sig detta inom kort! Jag har även publicerat nyhetsbrevet 
för februari :) 

Ekonomiansvarig:  
Insparken är nu färdig i form av återbetalningar, utlägg samt olika fakturor som betalts. Även 
februari månad har bokförts samt pärmarna på kontoret har alla bytts ut. 



   

 

Webmaster:  
Sedan sist har hemsidan uppdaterats med en ny jobbannons samt vår nya samarbetspartner 
Unionen. Jag har även haft ett möte med PR-gruppen i PVD angående uppdatering av 
PVDsidan på hemsidan. Dynamicus LinkedIn har även fått en uppdatering med uppmuntran 
till våra medlemmar att nominera till det återupplivade konceptet "månadens medlem". 

Marknadsföringssamordnare:  
Jag har haft kontakt med olika styrelsemedlemmar angående publiceringar på sociala medier. 
Lagt upp om eventet som är den 11/3, men även påminnelse om att våra medlemmar ska 
omregistrera sig via priks. Har även valt ut, redigerat och publicerat bilderna från insparkens 
Avslutningsgasque! 

Näringslivssamordnare:  
Det pågår fortfarande planering av event med Sveriges HR Förening. Nu har vi ungefär 
bestämt upplägget. Ett nytt samarbete med Unionen kommer diskuteras snart tillsammans 
med rekrytering för juristernas kontaktdagar i höst. 

Evenemangssamordnare:  
Hittills har jag nu planerat event med utskottet eftersom vi har vårt första möte där jag 
presenterade alla idéer. Det har även kommit ut en generalansökan samt video och bilder inför 
eventet 11/3 på våra sociala medier. Nu är det fullt fokus på att hitta general samt att planera 
event 

Utbildningssamordnare:  
Sen senast har jag haft kontakt med samsek angående lite studentrepresentant-poster som de 
vill tillsätta, en utvärderingspost och två poster med rekryteringsuppdrag vilket känns väldigt 
aktuellt för våra medlemmar! Jag har också planerat in en ny utbildning med Assessio och jag 
och Victoria håller på att bestämma vilken dag som passar bäst för att få ut den informationen 
till våra medlemmar. Pluggstugan som skulle äga rum den här veckan har däremot tyvärr 
ställts in eftersom det inte fanns något intresse, t2:orna hade precis haft tenta dagen innan. Jag 
jobbar fortfarande på någon lösning så att fler personer får tillgång till evenemangen. 

Idrottssamordnare:  
Vi har för knappa två veckor sedan haft vårat första möte! Vi gick där igenom kickoff och 
evenemang för kommande termin. Jag har sedan dess gjort polis om vad som känns mest 
relevant att genomföra samt gjort en anmälan för projektgrupp som ska ta hand om surfresan. 
Nu på onsdag ska vi ha första onsdagsträningen och sedan på torsdag ska vi sätta igång med 
arbetet för de kommande evenemangen. 

PVD:  
Vi har skrivit på kontrakt med runt 20 st monterföretag (vilket också är maxantalet vi har plats 
med på Blåsen!). Vi har även skrivit kontrakt med nästan alla föreläsare och workshops för 
dagen. Det enda vi ligger lite efter i är gällande HR-panelen men vi försöker hitta olika 
lösningar där också, men har ni någon intressant kontakt som skulle vara intresserad får ni 
gärna hojta till! I och med den stora försäljningen har vi (äntligen) överträffat vår budget och 
kan nu ge projektgrupperna mer utrymme i deras budget samt lägga pengar på saker som 



   

 

förhöjer dagen ännu mer. Schemat är preliminärt satt för dagen och gasquebiljetterna släpps 
på fredag, ni i styrelsen kommer få förtur på dessa biljetter och priset på dem kommer att 
ligga på 440 kr. PiL har även blivit inbjuden till gasquen, den skickades i veckan och de 
behöver svara innan fredag om de vill delta.3 Vi har även bestämt att marknadsföra oss 
veckorna som kommer genom att ställa upp ett bord på Blåsen, EP och Eko för att locka 
studenter till att boka kontaktsamtal och workshops. 

Valberedningen:  
Det har inte hänt så mycket sedan sist, men nu har vi fått in alla nomineringar. Framåt ska vi 
skicka ut dem och börja marknadsföra posterna! 

§ 5 Må-bra-runda 
Styrelsen går varvet runt där samtliga får lyfta hur man mår för tillfället. Skriver till om det är 
något specifikt som lyfts.  

§ 6 Samordnarna har ordet 
Anastasia berättar att hon haft flertalet möten med olika företrädare till olika kommande 
projekt, bland annat med Uppsala Ekonomerna och Unionen. Näringslivsutskottet planerar ett 
event tillsammans med Sveriges HR-förening som kommer bli av innan eller efter PvD äger 
rum. Rebecka informerar om att pluggstugan som skulle ske i onsdags behövts ställas in på 
grund av för då deltagare. Detta beror troligen på att T1orna nyligen haft en tentamen. PvD 
informerar om att det är mycket att göra just nu och att anmälan för monterföretagen har 
stängt. Vidare berättar PvD att biljettförsäljningen för gasquen har startat och att samtliga 
biljetter tog slut på ungefär 10 minuter. PiL, det vill säga Lunds Personalvetarförening, 
kommer dessutom att delta på gasquen. PvD berättar även att de kommer stå och 
marknadsföra sig på campus vid tre tillfällen. Julia informerar om att hon haft sitt första 
utskottsmöte och att hon ska tillsätta några projektgrupper inför kommande event. Även 
generalansökan har gått ut. Just nu ligger fokus på tema-festen som hålls nu på fredag. 
Alexander berättar att han haft sitt första utskottsmöte och att de har skapat projektgrupper 
inför kommande event. Terminens första onsdagsträning förväntas hållas nu på onsdag. 
Victoria förklarar att de ska ha sitt första utskottsmöte i veckan, där de kommer se över 
möjligheten till ny merch. Vidare informerar Victoria att de kommer se över podden och hur 
man ska hitta nya personer till den.  

Carolina berättar att hon startat igång projektet ”Månadens medlem” på LinkedIn, tidigare 
terminer har vi haft ”Veckans medlem”.  

§ 7 Kompetensrunda 
Frida informerar om att denna idé kom vid liv på en av utbildningsdagarna som anordnades av 
P-riks. Styrelsen går varvet runt och lyfter under det första varvet något man själv är bra på. 
Under det andra varvet lyfter man något personen till vänster om en är bra på.  



   

 

§ 8 Dynamicus monter på PvD 
Styrelsen diskuterar Dynamicus monter på PvD och vilken tid styrelsemedlemmarna ska stå i 
montern. PvD kommer skicka ett dokument till styrelsen där man får fylla i vilka tider man 
kan stå. Ett förslag på om man kan hålla i CV-fotografering lyfts.  

§ 9 Examensgasque 
Evelina påminner styrelsen om att alla utskott behöver hålla koll på sin egen budget, 
förslagsvis genom en tabell i Excel. Vidare informerar Evelina om att hon behöver boka ett 
möte med projektgruppen för den kommande examensceremonin för att skapa en budget.  

§ 10 HiTract 
Emil har haft ett möte tillsammans med företaget HiTract. HiTracts app kan användas av flera 
föreningar samtidigt, på så sätt kan man få information om vad som händer i övriga 
föreningar. Appen kan även användas vid biljettförsäljning för events inom föreningen. 
Utöver detta har appen även en karriärsida, likt LinkedIn. Styrelsen diskuterar olika för- och 
nackdelar med appen, något som tas upp är hur stort intresset kommer vara för medlemmarna. 
Frida och Emil ska prata ihop sig med PiL och se hur deras inställning till appen sett ut innan 
beslut fattas.  

§ 11 Extern kommunikation 
Emil informerar om att Dynamicus har en Facebook-sida samt en Facebook-grupp och att 
dessa ska skiljas åt gällande vilken sorts information som läggs ut vart. Dynamicus Facebook-
sida ska främst användas på ett mer professionellt plan, där ska exempelvis information om 
webinarier eller årsmöten läggas upp. På Dynamicus Facebook-grupp kan övrig information 
läggas upp, såsom information om olika evenemang eller idrottsaktiviteter. Ett förslag om att 
byta namn på Dynamicus-gruppen på Facebook till PA-familjen lyfts.  

§ 12 Aktivitet med FREUD 

FREUD (Psykologernas studentförening) kommer att anordna en cykelsittning där Dynamicus 
medlemmar kommer få delta. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och beslutar att gå 
vidare med detta.  

§ 13 Övriga frågor  
Generalansökan: Julia informerar om att priset för avslutningsgasquen hade ökat med 500 
kronor. Styrelsen godkänner att generalerna får 500 kronor i ofördelade medel för 
avslutningssittningen. Inför den kommande tema-festen kommer en slitage-avgift på 2500 
kronor att behöva betalas, utöver det tidigare överenskomna priset. Julia kommer att 
informera medlemmarna angående detta då en avgift kommer behöva betalas vid eventet. 
Vidare diskuterar styrelsen generalanmälningen som dragit igång. Ett förslag om att man ska 



   

 

kunna nominera nytillkomna medlemmar till att bli general lyfts, och styrelsen ställer sig 
positiva till idén. Varje lag kommer att få information gällande nomineringar från styrelsen.  

Pins: Vid ett tidigare styrelsemöte har idén om att kunna sälja pins till den kommande balen 
diskuterats. Även idén om att ha en pin för varje utskott lyfts. Emil tar på sig uppgiften att se 
över vilka möjligheter som finns gällande detta.  

Pong-turnering: Alexander berättar om ett kommande pong-event som utskottet kommer att 
anordna och undrar vilka förhållningsregler som finns. Styrelsen diskuterar frågan och 
kommer fram till att eventet inte får kretsa kring alkohol.  

§ 14 Sekreterarens punkt  
Sekreteraren påminner samtliga i styrelsen om omregistreringen som pågår samt att alla 
medlemmar i Dynamicus behöver omregistrera sig.  

§ 15 Återkoppling på mötet 
Långt men bra möte, kul att ses! 
 

§ 16 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:00.  

 

 

_________________________                               _________________________  
Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  
Justeringsperson Emil Nikula 
 

 


