
   

 

 

Styrelsemöte 7/2-2022 klockan 16:15 på kontoret  

Närvarande: Frida Lögdberg, Emil Nikula, Victoria Svensson, Rebecka Albertsson, Isabelle 

Korhonen, Cecilia Torlegård, Cornelia Svalland, Carolina Wiezell, Alexander Göransson, 

Julia Bergqvist, Evelina Hultqvist, Anastasia Lazareva.  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.26. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen lägger till ”P-riks riksmöte” och ”Avslutningsgasque” under § 14 Övriga frågor. 

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:  

Har den senaste veckan jobbat ikapp med det jag inte kunde göra när jag var sjuk. Jag och 

Evelina har även satt ihop och skickat in redovisning av verksamhetsbidraget till P-Riks. 

Utöver detta har det fortsatt varit en del kontakt med generalerna för att hjälpa dem med 

insparken. Den senaste veckan har jag även arbetat en del med det planerade 

wellbeingprogrammet tillsammans med Alumnicus.  

Framöver planerar jag för styrelseutbildning samt utbildning i studiecirklar för de 

styrelsemedlemmar som tillträtt nu VT22. 

Vice ordförande:  

Varit mest löpande arbete för mig där jag bland annat har varit i kontakt med våra 

samarbetspartners. Har även varit i kontakt med olika externa företag som vill marknadsföra 

sig på våra kanaler. Inväntar slutgiltigt svar från Unionen angående avtalet, vilket bör komma 

nu i veckan.  

Kommer även att börja se över mina överlämningsdokument och revidera för höstterminen :) 

 

Sekreterare:  

Jag har under veckan som gått skickat ut årets första nyhetsbrev samt påbörjat registreringen 

av nya medlemmar. Även omregistreringen av medlemmar har påbörjats! 

Ekonomiansvarig:  

Denna vecka kommer all återbetalning av Vemdalen att ske så på styrelsemötet ska det vara 

helt klart, skulle någon eventuellt inte fått tillbaka sina pengar på måndag ska de höra av sig 

till mig. Även styrelserabatten för de som hört av sig ska vara utbetald. Annars sitter jag med 



   

 

löpande arbete och svarar på mejl, hoppas att få börja bokföra snart och att teckningsrätten 

ska gå igenom. Nu i februari ska jag fakturera alla samarbetspartners samt institutioner för 

bidrag till PVD. 

Webmaster:  
Sedan förra mötet har jag fått upp en ny jobbannons på Dynamicus hemsida (karriärsidan) 

samt delat annonsen på vår Facebook-sida "Jobb & praktik". I övrigt har jag fortsatt det 

löpande arbetet, dvs. godkänt väntande inlägg och medlemmar på våra Facebook-sidor. 

Marknadsföringssamordnare:  

Näringslivssamordnare:  

Den senaste veckan har jag diskuterat möjligt samarbete med Universum, vilket jag senare 

överlämnade till vice ordförande.  

Första utskottsmöte fick tyvärr ställas in, eftersom de flesta inte kunde närvara. 

Evenemangssamordnare:  

Denna vecka har jag haft möte med generalerna om inspark och försökt att haft kontakt med 

nationer. 

Utbildningssamordnare:  
Sen senast har jag roddat med bokningen av aulan och väntar nu på bekräftelse av 

bokningsansvarig. Jag och Victoria har hjälpt USKAR med att få ut information angående 

utbildningsutvärdering på Medsek och hoppas att det är några av våra medlemmar som är 

sugna. På onsdagen hölls även terminens första pluggstuga med det nya upplägget där även 

t2:orna får en timme. Det var tyvärr ingen t1:a som dök upp så vi får jobba med att försöka få 

ut informationen till nästa tillfälle på ett sätt så det når fler. 

Idrottssamordnare:  

PVD:  

Vi har haft fullt upp med möten med olika parter + extramöten i gruppen kring 

coronahanteringen. Vi har nu beslutat (efter mötesavstämning med några av er i styrelsen) att 

plan A är att PvD sker som vanligt i entréhallen till Blåsenhus. I andra hand har vi även bokat 

några klassrum så att vi ska kunna ha montrarna i klassrum för att kunna konrollera antal 

besökare + vaccinpass (vilket vi inte kan i entréhallen). Vi har beslutat att inte ha som plan C 

att göra en helt digital mässa då vi inte kommer ha tillräckligt med tid att ställa om med det 

för att det ska bli något bra av det.  

Vi har haft svårt att sälja montrar till företag och har pga det lagt till en klausul som gör att 

företagen inte behöver betala ifall vi ställer in helt. Vi har också sett över budgeten och hittat 

fler sätt att skära i den ifall vi inte når budget med företagen. Glada nyheter är dock att det 

verkar vara några företag som denna vecka visat intresse efter att läst avtalet, så nu håller vi 

tummarna att de ska skriva på 

Valberedningen:  



   

 

§ 5 Må-bra-runda 

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

§ 6 Samordnarna har ordet 

Alexander ser fram emot att snart ha sitt första utskottsmöte. Han berättar att idrottsutskottet 

även fått in en del nya medlemmar. Victoria informerar om att hon kommer att sätta igång 

med utskottsmöte efter insparkens slut och att hon fått upp ett event på Dynamicus sociala 

medier angående ett samarbete med Alumnicus. PvD förklarar att det börjar gå bättre med 

planeringen nu när restriktionerna släpper. Julia har haft fortsatt kontakt med generalerna samt 

nationerna för kommande event. Hon har även fått in nya medlemmar i evenemangsutskottet. 

Anastasia har närvarat på en digital fika med Alumnicus tillsammans med PvD. Rebecca 

informerar om att hon haft första pluggstugan samt att lokal för den kommande 

examensceremonin är bokat. Evelina berättar att betalningen för Vemdalen gått bra och att 

samtliga förutom en person har fått tillbaka sina pengar.  

§ 7 Terminsplanering 

Styrelsen diskuterar olika event som kommer ske under terminens gång, bland annat ett 

wellbeing-event som kommer ske var tredje tisdag klockan 18:00 via Zoom tillsammans med 

Alumnicus. Samordnarna tar upp kommande event som kommer ske under terminen.  

Styrelsen diskuterar även den kalender som finns på Dynamicus hemsida som behöver 

uppdateras.  

§ 8 Studiecirklar 

Styrelsen diskuterar studiecirklar samt hur det har gått för de som använde sig av detta under 

föregående termin. Frida informerar om studiecirklarnas funktion samt vilka i styrelsen som 

kan komma att använda sig av detta, främst gäller det för samordnarna.  

§ 9 Inför Årsmöte 

Frida påminner om att Valberedningen vill få in nomineringar senast den 28/2 samt att alla får 

nominera.  

Inför årsmötet behöver nya styrelsemedlemmar skicka in en halvårsrapport. Denna ska 

skickas till Frida senast den 25/4. Utöver halvårsrapporten behöver Ekonomiansvarig (Evelina 

Hultqvist) även skapa ett halvårsbokslut. Den 2/5 kommer ordförande (Frida Lögdberg) och 

sekreterare (Cornelia Svalland) att förbereda inför årsstämman genom att sitta med Memlist.  

 



   

 

§ 10 Futsalturnering 

Alexander har varit på ett möte med Uppsalaekonomerna angående planeringen av en 

futsalturnering. På mötet befann sig studenter från flera program, bland annat från 

Juristprogrammet, Industriell Ekonomi och Fysioterapeuter. Under mötet diskuterades 

eventuella regler som skulle hållas under turneringens gång samt kostnader.  

§ 11 Evenemangsutskottet önskar söka från ofördelade medel 

Julia informerar om att generalerna önskar söka 3000 kronor. Pengarna kommer användas för 

bland annat utrustning, högtalare och pynt. Styrelsen godkänner beslutet.  

§ 12 Universum 

Emil informerar om ett eventuellt samarbete med företaget Universum. Styrelsen diskuterar 

förslaget och beslutar sig för att inte skapa ett samarbete med företaget.  

§ 13 Kommande event 

Frida informerar om det kommande wellbeing-eventet som kommer hållas tillsammans med 

Alumnicus. Styrelsen är positivt lagt till eventet. Man kommer få lära sig om kost, träning 

samt få erfarenheter kring coachning. Den första träffen kommer ske den 15/2 klockan 18:00 

via Zoom. 

§ 14 Övriga frågor 

P-riks riksmöte: Frida informerar om att P-riks riksmöte kommer ske i Karlstad den 18-20 

mars. Frida och Emil kommer att delta på mötet och rösta för Dynamicus.  

Avslutningsgasque: Styrelsen diskuterar den kommande avslutningsgasquen och hur man 

kan få ut information angående vett och etikett.  

 

§ 15 Sekreterarens punkt 

Inget att tillägga.  

 



   

 

§ 16 Återkoppling på mötet 

Kul o va på plats! 😊 Taggad på terminen.  

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.55. 

 

 

_________________________                               _________________________  

Ordförande Frida Lögdberg                                    Sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________  

Justeringsperson Cecilia Torlegård  

 

 


