Föreningen PiL
Styrelsemöte 15/4 10.30 Digitalt
1 § Mötet öppnas
2 § Närvarande:
Hilde Brümmer: Ordförande
Vilma Brandt: Vice Ordförande
Elin Engsfelt: Sekreterare
Hannah Skog: Kommunikationssamordnare
Isabella Rotzius: Kommunikationssamordnare
Fiona McVie: Ekonomiansvarig
Ida Thyberg: Social Samordnare
Simon Hansson Wennersten: Karriärssamordnare
3 § Frånvarande styrelsemedlemmar:
Adrian Magnusson: Ledamot
4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Hilde Brümmer
Sekreterare: Elin Engsfelt
5 § Val av justerare tillika rösträknare
Vilma Brandt
6 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
7 § Information från styrelsemedlemmar
Ordförande och Vice Ordförande
-

Bidrag från p-riks
P-riks bidrag till PiL för våren 2020 landade på 10.000 kr drygt. Dessa pengar kan
dock endast nyttjas under vårterminen. Med andra ord kommer vi att kunna satsa på
“större” aktiviteter i vår om möjligheterna finns. Ett exempel på en större aktivitet är
grillning. Bidraget kan även nyttjas genom att kvitton för vårens evenemang skickas
in till P-riks.

-

Vakanta poster

Valberedningen arbetar med att tillsätta de vakanta posterna:
- Ingen student har anmält intresse eller tackat ja till att engagera sig i
mentorskapsprogrammet, så programmet läggs på is tillsvidare.
- Intervjuer för Aktivitetsutskottet pågår idag (15/4).
Beslut: Valberedning samt invald får närvara på nästa styrelsemöte. Vi kör
digitalt.
Ekonomiansvarig
-

Novisch-brunch
Novischutskottet önskar anordna nationsbrunch under höstens nollning. Detta kan
komma att kosta något mer, men i och med att VT 2020 blir relativt besparad på
utgifter så kommer novischutskottets budget förmodligen kunna utökas.

-

Bankåtkomst
Fiona har inte fått åtkomst än. Erik betalar fakturor tillsvidare.

Sekreterare
-

Dataskyddspolicy
Sekreterare arbetar på ett gemensamt dokument där man kan finna information om
dataskyddspolicy som insamling av personuppgifter osv.

8 § Punkter att diskutera
Corona och styrelsearbetet framöver:
Förslag på utomhusaktiviteter:
● frisbeegolf
● minigolf?
● kubbturnering
Beslut: Kommunikationssamordnare arrangerar en frågepoll på Instagram för att se över
medlemmarnas intressen och egna förslag.
9 § Övriga frågor
Hur har det gått med studiecirklarna?
Vice Ordförande har kontaktat samtliga utskott om information. Signering sker i slutet av
VT20.
Är alla med i Slack nu och har alla skapat drive-konton?
Alla verkar vara med i Slack, men alla har inte börjat använda Slack.
Beslut: Social Samordnare och Karriärssamordnare påminner sina utskott!

10 § Kalender för kommande period

April
24/4 Föreläsning om försvarets syn på ledarskap och pedagogik
Maj
6/5 Mentorskapets sista träff
?
prel. Beer-Pong Turnering Aktivitet INSTÄLLT
Juni
8/6 Examen - Examensutskottet
(Eventuell skolavslutning: Aktivitet)
11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Styrelsemöte 23/4 10:30 Digitalt via Google Hangout
- bjud in Valberedningen och Aktivitetsutskottet
12 § Mötet avslutas

INSTÄLLT

