
 
Föreningen PiL Styrelsemöte 9/9 2019,  
18.00 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  
Carolina Ljunggren 
 
4 § Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  
 
5 § Information från styrelsen  
Ordförande  
Vi ska införa en social samordnare och karriärssamordnare för att minska styrelsen. Mer om 
detta sen. 
 
Vice ordförande  

-  
 
Ekonomiansvarig  
Vill ha pengar till något, event eller liknande, fråga inte efter vad man kan få för budget. Har 
man något man vill göra så kom med ett prisförslag.  
Nästa års budget kommer vara mer detaljerad och varje utskott kommer veta hur mycket de 
har att röra sig med.  
 
Sekreterare  
Protokoll kommer läggas ut på hemsidan framöver för att våra medlemmar ska ha tillgång till 
dem. Det fungerar inte att skicka via mail tyvärr.  
 
Ledamot  
Behöver bilder till hemsidan, Marie ska skicka. 
 



6 § Utskottsinformation  
Valberedning 
Mingel på måndag, 16/9 kl. 16.15. 
Insta-takeover 16/9-25/9. 
Poster släpps den 20/9 (stänger en vecka senare). 
Nomineringar släpps 7/10. 
 
Aktivitetsutskottet 
Det kommer inte bli en kräftskiva eftersom det har varit svårt att boka lokal. Lophtet är ledigt 
3/10 då kommer det förhoppningsvis bli ett annan liknande event. 
 
Mentorskapsprogrammet 
Inte så många adepter som sökt, men har många mentorer.  
 
Utbildningsutskottet 
SI-möten är igång. 
Cut-E utbildning för de som går år 3 sista helgen i oktober.  
 
Näringslivsutskottet 
Förmodligen event med SSR den 24/9. 
Ska förnya avtal med Academic Work och SSR. 
 
Novischutskottet 
På rundvandring nästa år kan vi ha företagen först så det inte blir så försenat för dem. Noga 
med att hålla tiderna nästa år. 
 
7 § Slack - Mejl  
Från och med nu går vi över helt och hållet till kommunikation endast på Slack och mail, vi 
slutar ta saker angående PiL på facebook med varandra om inte alla inblandade är med på det.  
 
8 § Slaget om samvetet  
Pablo och Louise är gameleaders och håller i PiLs aktivitet.  
Två teamleaders behövs som håller koll på PiLs två lag, dessa är också med och tävlar.  
Alla årskurser får vara med och tävla. Kl. 10.30 är det samling i Lundagård. Vi får ha 
mörkblå tröjor och gula band. Troligtvis är det klart vid kl 16.00. 
 
9 § Enkät  
Samma enkät som vi gick ut med i våras kommer läggas ut igen.  
 
10 § Ny flik Novisch på hemsidan  
Ska lägga till en ny flik på hemsidan så att nya studenter ska hitta bättre nästa höst. Info om 
nollning m.m. kommer finnas där.  



 
11 § Doktrin 
Styrelsemedlemmar som går av ska se över doktrinen och ändra om man vill. Doktrinen finns 
i PiL-mappen. Uppdatera dokumentet och inte pdf-filen. 
 
12 § Näringsliv vara 2 ist - PiLA vara 4  
Vi kommer lägga förslag om att PiLA ska bestå av ordförande, företagsansvarig, 
sponsoransvarig samt kommunikationsansvarig.  
Vi kommer lägga förslag om att näringslivsutskottet bara kommer vara 2 stycken. Denna 
förändring kommer i så fall ske till våren 2020 då det är 2 som går av. 
 
13 § Omorganisering 
Förslag från inre styrelsen: Om vi följer vårt nya organisationsschema kommer vi vara 9 
personer i styrelsen vilket vi tror kommer vara mer effektivt samt få kommunkationen att 
fungera bättre. 
Social samordnare och karriärssamordnare → kommunikativ roll, stöttar “sina utskott” när 
det behövs. Förslag ligger på att ta in dessa poster på 6 mån, om vi sedan känner att de funkar 
så kommer de automatiskt bli nominerade till våren igen om de vill, dock kommer det gå att 
motkandidera även till våren.  
Kommer inte påverka utskottens arbete, allas arbete kommer fortsätta som vanligt.  
Förslag från styrelsen: Lägg till lite mer specifika beskrivningar av posterna, så att de 
anpassas efter karriär/socialt.  
Måste rösta om detta på föreningsmötet.  
 
14 §  Träff med p-riks  
P-riks vill komma ut och prata med oss som förening. Diskutera vår verksamhet med fokus 
på att lära känna varandra.  
Förslag: 10/10 från kl 12, alternativt 8-9/10 eller 14/10 om det ska vara nuvarande styrelse. 
Förslag för den nya styrelsen: 18/10 efter 15 eller 24/10 efter 13. 
Vi anser att det ger mer för den nya styrelsen att gå på detta.  
 
15 § Utvecklingsdagar med P-riks i oktober  
Kommer vara i Stockholm den 12-13/10. Tema för utvecklingsdagarna är: Projekt och hur 
man skapar ett berikat efter för sina medlemmar. Främst näringsliv som ska åka.  
 
16 § Övriga frågor  
 
17 § Kalender för kommande period  
14/9 - Slaget om samvetet 
16/9 - Mingel med PiL kl.17.15 - ValB 
16/9 - 25/9 - Insttastories - ValB 
20/9 - Posterna utlyses - ValB 



24/9 (prel) event med SSR 15:30 -- Näringsliv  
25/9 - Mentorskapets första träff  
27/9 - Ansökan stänger - ValB 
28/9-4/10 - Intervjuer - ValB 
3/10 - alt. PIL aktivitet 
4/10 - Intervjuerna klara - ValB 
7/10 - Nomineringarna släpps - ValB 
10/10 - Motkandidatur möjlig - ValB 
12-13/10 - Utvecklingsdagar med P-riks. 
 
18 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte  
Föreningsmöte: 17/10-19 kl.17 
 
19 § Mötet avslutas 


