
 
Föreningen PiL: 

Styrelsemöte 20/1 -2020, 17.00  På Sociologen  

 

1 § Mötet öppnas 

2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande: Hilde Brümmer 

Sekreterare: Elin Engsfelt 

3 § Val av justerare tillika rösträknare 

Vilma Brandt 

4 § Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

5 § Information från styrelsemedlemmar  

Ordförande 

- Ny logga och grafisk profil är på gång. Johanna Lööf designar. 

Vice Ordförande  

- Studiecirklarna drar igång i mars. 

Ekonomiansvarig 

- Vi har gått plus och kommer att ha en större budget för 2020. Studiecirklarna har 

bidragit med mer pengar denna termin än tidigare. 

 

Sekreterare  

- Omregistrering av medlemmar ska ske senast 29 februari. Kommunikation kommer 

påminna våra medlemmar om att de ska ha fått ett mail om omregistrering. 

 



- P-riks har en ny styrelse och vi har fått ett välkomstmail från dem där vi får lära känna 

de nya styrelsemedlemmarna. Dokumentet kommer läggas upp på drive. 

 

Ledamot 

- PiL-tröjorna som har beställts är hos Adrian, går att höra av sig till han när man vill 

hämta/mötas upp.  

 

- Vi har fått en julklapp från Sveriges HR-föreningar, ett presentkort på Ica på cirka 

150 kr.  

 

Kommunikationssamordnare 

 

- AF har granskat oss angående våra tidigare överenskommelser. Vi behöver addera 

deras logga på vår facebooksida samt förtydliga att vi är en AF-förening. De tipsar oss 

om att använda deras hashtag.  

 

- En ny kalender är på gång, men för tillfället ser den relativt tom ut. Därför kommer 

den offentliga kalendern att läggas på is för tillfället. Istället kommer vi att fokusera 

på att dela med oss av viktiga datum via vår instagram. 

 

- Under våren kommer våra medlemmar att få möjligheten att följa några av våra 

studenter som just nu befinner sig på utbyte. Formatet kommer att vara följande: Insta 

story take-over där var person kommer att ha tillgång till PIL:s konto i upp till två 

dagar. Dessa take-overs kommer att spridas ut under våren, istället för att t. ex. 

sammanfalla under samma vecka. 

 

- Vi kommer framöver att lägga mer energi på att utveckla vårt instagramkonto. Ökad 

frekvens och fler spontana inlägg är tanken.  

Förslag:  

1. Tipsa våra medlemmar om att de kan tagga oss i deras instagraminlägg och 

insta stories. Då kan vi reposta inlägg vi finner passande och trevliga för vår 

instagram.  Tagga oss för reposts.  

2. Utskotten bör involveras mer på vårt instagramkonto. Exempelvis skulle de 

kunna få ansvar att dokumentera under sina event. Kommer diskuteras vidare. 

 

Social samordnare 

 

Aktivitetsutskottet:  

- Framöver kommer fokus ligga sportevenemang.  

- Aktivitetsutskottet ska ha möte med Gerdahallen på torsdag.  

- Inga kommande festevenemang är planerade pga. tack-tack-sittningen.  

- Aktivitetsutskottet är intresserade av vad våra medlemmar uppskattar och önskar av 

utskottet. Därav kommer en omröstning med möjlighet att ge egna förslag att komma 



upp på PIL:s insta story. Kommunikation kommer sköta omröstningen.  

- 28 mars kommer en femkamp mellan KUF, BIL och PIL att arrangeras i 

Vipeholmshallen i Lund. Evenemangen ska vara inspirerat av Slaget om samvetet som 

Samhällsvetarkåren styr varje år. Evenemanget kommer att kosta var förening 500 kr. 

Inbjudan kommer att komma ut som ett deltagande-formulär där man får anmäla sig. 

Pga. max antal deltagande på sittningen kommer de som deltar under femkampen att 

ha förtur till biljetterna för kvällens sittning. I övrigt kommer Red Bull att vara med 

och sponsra och Aktivitetsutskottet planerar att kontakta näringsliv om fler eventuella 

sponsorer. Kommunikationssamordnare kommer att sköta marknadsföringen av 

evenemanget. 

- Nästa styrelse-kick-off kommer inte att hållas på Skanör, utan tanken är att endast låta 

kick-offen vara en dagsaktivitet. Förslag är bl.a. laserdome och paintball. 

 

Examensutskottet:  

- De har fått sin budget och ska sätta ett datum för examen nu i veckan. 

 

Balutskottet:  

- Ska gå igenom doktrinen och förnya den. Kostnadsmässigt gick Balutskottet cirka 

plus minus noll.  

 

Karriärssamordnare 

 

Utbildning:  

- Kommer försöka rensa bland kurslitteraturen på psykologi-inriktningen. 

 

Näringsliv:  

- Två evenemang är på gång. Biljard med Gigstep är ett av dem. 

 

Mentorskap:  

- Är intresserade av att göra en intressekoll bland PIL:s medlemmar, pga. att 

Mentorskapsprogrammet upplever att det just nu finns ett större intresse för 

programmet bland mentorerna, än bland adepterna. En intresseenkät kommer att 

skickas ut. 

 

PILA:  

- Det är dags för PiLA att börja bjuda in andra lärosäten till arbetsmarknadsdagen. 

 

 

6 § Punkter att diskutera 

Gruppkontrakt  

 

- Kontrakt om hur vi ska kommunicera med varandra kommer att skickas ut. Alla ska 

skriva på, även utskotten. 



 

Medaljer bal  

 

- Fem personer har hört av sig om att de inte har fått någon medalj. Att beställa nya 

medaljer kostar 220 kr/medalj. Beslut: Balutskottet ska kontakta leverantören för att 

se om vi kan komma överens om något mindre samarbete för att lösa situationen. 

Lyckas vi inte få till något samarbete kommer PIL att stå för kostnaden gällande att 

beställa nya medaljer.  

 

PiLA Gäster 12 mars  

 

- Sittningen är bokad på Malmö nation där 100 personer är maxantal? 

 

- Alla lärosäten i Sverige ska bjudas in till arbetsmarknadsdagen. Halmstads och 

Kristianstads PA-styrelsemedlemmar är inbjudna, men är inte inbjudna till kvällens 

sittning och vi står inte för sovplats. De är intresserade av att själva arrangera en 

arbetsmarknadsdag.  

 

- När det kommer till övernattningsmöjligheter kommer styrelsemedlemmarna i 

Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala att bjudas in. Göteborgs styrelse är 

redan inbjudna, men de har inte blivit garanterade ett visst antal sovplatser än. Vi ska 

återkomma.  

OBS. Antalet sovplatser behöver ses över!   

 

Mailadress samordnare  

 

- Inget vi kommer ta fram. 

 

Revision  

 

- Vi behöver besluta om vem som ska bli internrevisor i vår förening, då en 

internrevisor är ett krav för att vara med i P-riks. Ekonomiansvarig har tidigare varit 

revisor, men det borde vara någon annan då det annars bli att man granskar sin egen 

bokföring. Förslag: Kontakta lundaekonomerna för extern revision! OBS. vi kommer 

ej att betala för tjänsten. Internredovisningen skulle ekonomiansvarig då kunna 

fortsätta göra, men eventuellt skulle någon annan i styrelsen kunna få det ansvaret.  

 

Medlemsavgift - Angående om vi ska ta bort medlemsavgiften 

 

- För tillfället drar vi in cirka 15 000 kr på att ha en anmälningsavgift. Många andra 

föreningar i Sverige har tagit bort sin medlemsavgift.  

Beslut: vi behåller avgiften. 

 

Styrdokument  



 

- Våra stadgar och doktriner fungerar för tillfället som styrdokument, men de kan 

behövas förtydligas och ändras.  

Förslag:  

1. Varje utskott får en egen doktrin istället för att vi låter alla doktriner ligga i 

samma dokument.  

2. Ett policy-dokument skapas där vi bl.a. lyfter fram vår ekonomiska policy och 

vårt sätt att tala med varandra.  

 

Årsmöteshandlingar - Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse m.m - i 

 

- Varje utskott ska skriva en egen årsberättelse under läsårets gång.  

Förslag: Rösta igenom en ny verksamhetsplan som lyfter fram tydliga mål osv. 

 

Framtid mentorskapsprogrammet  

 

- Mentorskap skickar ut en intressekoll och efter det kan vi diskutera mentorskaps 

framtid. 

 

Möten framtiden  

 

- Förslag: Styrelsemöte var tredje vecka istället för en gång i månaden. 

 

7 § Övriga frågor 

-  

8 § Kalender för kommande period  

Januari  

24/1 tack-tack sittning  

29/1 - Lunds kommun  - Näringsliv 

 

Februari  

26/2 Biljard med Gigstep - Näringsliv  

Utlysning av poster - valberedningen  

testa på en sport och aktivitet på Gerdahallen - aktivitetsutskottet 

 

Mars  

Nyval - valberedning (ska näringsliv gå ner till två pers?) 

Årsmöte  

12/3 PiLA  

28/3 5- kamp Vipeholmshallen med bil och kuf samt sittning Lunds - Aktivitet 

 



9 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte 

10/2-2020, 12:15 Plats ej bestämt. 

 

10 § Mötet avslutas 


