
 
Föreningen PiL: 

Styrelsemöte 13/2-2020, 17.30 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 

- Avhopp inom novischutskottet:  

I och med att novischutskottet nu ska bytas ut under mars månad, orsakar detta inga 

större problem. De resterande som sitter i utskottet klarar av att anordna PILA-

sittningen. Det vi däremot framöver behöver diskutera är hur ska vi hantera eventuella 

slumpmässiga avhopp mitt i terminen. 

- P-riks riksmöte:  

Annie åker på mötet, men om det mot all förmodan ej skulle gå, då Annie kliver av 

från sin post i vår, så kommer Elin att åka. 

- Fika Årsmöte:  

Hilde har fixat chokladbollar - vi skippar pizza. 

- Logga: 

 Den grafiska profilen designas just nu och är beställd - kostar 4000kr. 

- PiLA gäster: 

Dynamicus och Linköping kommer, medan Pegasus (Göteborg) inte kommer. 

SthlmUP kommer kanske - de ska återkomma. Kristianstad och Halmstad kommer 

eventuellt på mässan, men kommer ej att delta i PILA-sittningen.  



 

Vice Ordförande 

- Studiecirklar:  

Ordförande och Vice ordförande har haft möte med Monica Richter vid 

Folkuniversitetet angående studiecirklarna. Nytt för studiecirklarna är att alla i varje 

cirkel framöver måste få en bekräftelse på att de deltar i en studiecirkel. Varje 

studiecirkel ska även vara tydligare med vilka mål de kommer att jobba mot under 

årets gång. Även en arbetsplan ska skapas och det ska framgå vilket syfte varje 

studiecirkel har.  

 

Då varje cirkelledare behöver genomgå cirkelledarutbildningen, och detta ska göras 

nu direkt efter nyvalet, så kommer de som sitter kvar inom varje utskott att bli detta 

års cirkelledare. Deadline för cirkelledarutbildningen är 16e mars.  

 

Sekreterare  

- Eventuella ändringar i doktrin: 

Sekreterare har uppdaterat sin doktrin. Samtliga i är överens om ändringarna.  

- Protokollen: 

Beslut: Protokollen kommer att publiceras i två mappar framöver. Den ena mappen 

kommer endast styrelsemedlemmar att komma åt, medan resterande medlemmar i PiL 

kommer att kunna komma åt protokollen i den andra mappen. Skillnaden på 

protokollen i mapparna kommer vara att protokollen i mapp nr. två inte kommer att 

innehålla namn och särskilda punkter som har diskuterats inom styrelsen kan också 

komma att uteslutas.  

- Nyhetsbrevet:  

Beslut:Vid nästa nyhetsbrevsutskick kommer nyhetsbrevet även att skickas ut via 

föreningssupport som ett grupputskick via mail. Varje PiL-medlem kommer därmed 

att kunna ta del av nyhetsbreven via sin e-post. Sekreterare och Ledamot kommer att 

stämma av om en gemensam dag för publicering. 

- Omregistrering: 

Kommunikationssamordnare kommer att påminna om omregistreringen via Pils 

kanaler i början av vecka åtta. Påminnelser kommer även skrivas ut i varje årskulls 

facebook-klassgrupp. Deadline för omregistrering är 29 februari - meddela 

medlemmar om att deadline är den 27:e! 

 

Ledamot 

- Loopia-ansvarig: 

Saknar uppgifter för att hantera programmet.  

Beslut: Sökande av uppgifter kommer att göras. 

- Sveriges HR-föreningar har haft möte: 

Vi inväntar återkoppling. 

 

6 § Punkter att diskutera 



- Ansökan utskott; Valberedning - Novisch: 

Sitter man i valberedningen får man inte söka andra poster som resterande 

medlemmar, utan man får endast motkandidera eller golvnominera sig efter att 

nomineringarna har släppts. 

Förslag: Detta bör skrivas in i stadgarna. 

 

- Invigning AF - Programpunkt: 

PiL m.fl (Sjölund, LAOS, Ateneum och AISEC) har blivit inbjudna till att delta i en 

diskussionspanel om ungt ledarskap (40 min) på inomhusfestivalen i AF-borgen den 

3:e april. Tid för paneldiskussionen är 15:00 på Gustavfscenen (Nya konsertsalen).  

 

Tanken är att en eller två från respektive förening ska delta i samtalet och bidra med 

separata perspektiv och komma fram till nya intressanta slutsatser. Infomöte, inför 

festivalen, för paneldeltagarna kommer att arrangeras den 25:e februari 19:00 i 

rummet Athen i AF-borgen. Deltagarna uppmanas att komma förberedda med några 

tankar, lösningar och funderingar inför infomötet. En videohälsning kommer att 

spelas in under infomötet. 

Beslut: Vice ordförande kommer att skicka ut en intressekoll i allmänntråden på Slack 

angående eventuellt deltagande.  

 

- Så småningom kommer anmälan om PVD 

 

- Kallelse årsmöte: 

Beslut: Kommunikationssamordnare skapar ett facebook-evenemang, och Ordförande 

och Vice ordförande producerar ett utkast för evenemangsbeskrivningen. Sekreterare 

skickar ut inbjudan till årsmötet via föreningssupport - addera att det bjuds på fika! 

 

- Loopia-mailadresser kopplas till Google drive: 

Beslut: En ny drivemapp kommer att skapas av Ordförande. Denna mapp kommer 

styrelse- och utskottsmedlemmar att komma åt via sin loopiamail. Detta underlättar 

kommande överlämningar då nya personer inte kommer att behöva bjudas in i 

mappen. 

 

- Styrdokument - förslag på målsättningar och ambitioner:  

Beslut: Läggs på is. Eventuellt skapar vi vid ett senare tillfälle ett dokument bestående 

av en lista med vad vi önskar att uppnå/jobba för under kommande läsår. 

 

- Ändring av stadgar 

En proposition kommer läggas inför årsmötet angående ändring av stadgar gällande 

bl.a. avhopp, ansökningar och benämningar. 

 

 

- Kontorsförfrågan: 

PiL m.fl. har blivit erbjudna kontorsplats i AF-borgen. För tillfället har vi vårt kontor 

på Sociologen och ingen hyra betalas. Vill dela kontor med andra föreningar hos AF 

kommer vi att behöva betala en gemensam hyra.  



Beslut: Kontorsförflyttning kommer ej att ske i dagsläget. Eventuellt tas frågan upp 

igen vid ett senare tillfälle. 

 

- Revision; ny information kring vad vi har som krav:  

I stadgarna står det att vi ska välja in en revisor vid årsmötet. Detta behöver göras då 

P-riks kräver att en internrevisor granskar vårt styrelsearbete.  

Beslut: Ordförande frågar passande kandidater. 

Förslag: Att införa en internrevisor-post inom PiL. 

 

7 § Övriga frågor 

- Veckorapporter från social samordnare och karriärssamordnare  

Beslut: Godkänns. 

 

- PILA:  

Beslut: Alla inom styrelsen och utskotten bär sina PiL-tröjor under PILA. 

 

8 § Kalender för kommande period 

 

Februari 

26/2 Biljard med Gigstep - Näringsliv  
27-29/2 Instastory takeover utbyte Johanna Rhodin, Kanada - Kommunikation 
Mars 

Preli 2/3 Släppa nomineringarna - Valberedningen 
9/3 Årsmöte  
Nyval - valberedning  
12/3 PiLA  
28/3 5- kamp Vipeholmshallen med bil och kuf samt sittning Lunds - Aktivitet 
April  
24/4 Föreläsning om försvarets syn på ledarskap och pedagogik 
Maj 

6/5 Mentorskapets sista träff 
Juni 

8/6 Examen - examensutskottet 
 

9 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte 

Styrelsemöte 4/3-2020, 10.00 På Sociologen 

 

10 § Mötet avslutas 

 


