
 
 

Föreningen PiL 
Styrelsemöte 17/10 2019, 17.00  På Sociologen  
 

1§ Mötet öppnas 
 
2§ Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Ordförande: Julia Olander 
Sekreterare: Rebecka Åkerman 
 
3§ Val av justerare tillika rösträknare 
Hilde Brümmer 
 
4§ Föreningsmötets behöriga utlysande 
Föreningsmötets utlysande godkänns. 
 
5§ Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  
 
6§ Ekonomisk redogörelse  
Erik förklarar PiL:s ekonomi. Under nollningen blev det lite 
missförstånd vilket ledde till att vi gick ca 10 000 kr back på denna, 
vilket är synd men det var en lyckad nollningsperiod och uppskattat 
av våra medlemmar. Just nu ligger vi på ca - 7000 på vår budget för 
året men totalt sett har vi en stor buffert så det är inga problem.  
 



7§ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  
Vi beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelsemedlemmar.  
 
8§ Förslag att ändra stadgarna § 4, 4.1 Styrelsen 
Stadgar är våra “regler”. § 4 och 4.1 berör styrelsens utformning. Som 
det ser ut nu är det en inre styrelse samt en styrelse med alla utskott. 
Förslag ligger på att ändra från “ Styrelsen ska bestå av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt ledamot” till 
“Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
ekonomiansvarig, ledamot samt samordningsrollerna; social 
samordnare, karriärsamordnare och kommunkationssamordnare”. 
Detta för att endast vara 9 personer på styrelsemötena istället för ca 30 
personer som det varit tidigare.  
Beslut: Förslaget röstas igenom på föreningsmötet.  
 
9§ Förslag att införa Social samordnare och Karriärsamordnare 

Vi inför detta.  
 
10§ Avtackning av styrelsemedlemmar 
Vi tackar av avgående styrelsemedlemmar.  
 
11§ Förtroendevalda, för en mandattid av ett (1) år, av utlysta 
poster 
Ordförande: Hilde Brümmer 
Vice Ordförande: Vilma Brandt 
Sekreterare: Elin Engsfelt 
Kommunikationssamordnare: Hannah Skog 
Näringslivsutskottet: Linn Adolfsson 
Valberedningen: Felix Wallin 
Valberedningen: Tova Hallberg 
Utbildningsutskottet: André Kelmendi Jansson 
Aktivitetsutskottet: Sofia Fröjelin 
PiLA projektledare: Julia Christensen  
PiLA sponsor- och företagsansvarig: Jonna Kure Lindberg 
PiLA sponsor- och företagsansvarig: Tilda Johansson 



PiLA kommunikationsansvarig: Alice Ekenstierna 
Examensutskottet: Theodor Morger 
 
Vakanta poster - golvnominering. 
Ledamot: Adrian Magnusson 
Examensutskottet: Markus Richter 
 
12§ Förtroendevalda, för en mandattid av sex (6) månader, av 
utlysta poster 
Social samordnare: Carolina Ljunggren 
Kärriärssamordnare: Simon Hansson Wennerström 
 
13§ Val av revisor för verksamhetsåret 2019 
Amanda Bjarup Nehlin  
 
14§ Behandling av från medlemmarna lagda förslag 
Finns inga lagda förslag. 
 
15§ Fastställande av datum för p-riks workshop 
P-riks vill komma ut och träffa vår styrelse och ha en workshop med 
oss om kommunikation och engagemang.  
Beslut: detta blir den 21/10 kl. 17.30. 
 
16§ Fastställande av firmateckning och bankåtkomst 
Hilde Brümmer och Erik Edström 
 
17§ Övriga frågor 
Cut-E utbildning 26-27 oktober, tvåor får anmäla sig också eftersom 
det är för få anmälningar hittills. 
 
Det är viktigt, vid överlämningarna, att påpeka att all kommunikation 
inom PiL sker på Slack. Det är också viktigt att förklara hur detta 
fungerar.  
 
 



18§ Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte 
11/11 kl. 17.00 
 
19§ Mötet avslutas 

 
 


