
 

 
 

Föreningen PiL 

Styrelsemöte 23/4 10.15 Digitalt via Zoom  

 

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 

Adrian Magnusson: Ledamot 

Sofia Fröjelin: Aktivitetsutskottet  

Felix Wallin: Valberedning 

Tova Hallberg: Valberedning 

Sara Palander: Valberedning 

Sanna Carlsson: Invald till Aktivitetsutskottet 

 

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar 

- 

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 styrelse- och utskottsmedlemmar 

Ordförande och Vice Ordförande 

- AF medlemsregister  

AF kräver att vi delar med oss av våra medlemmars personuppgifter, då PiL är en del 

av AF. För att detta ska kunna ske på ett smidigt sätt måste denna information 

förmedlas till samtliga nya medlemmar i höst, detsamma gäller framöver vid 

omregistrering av medlemmar, eftersom att vi som förening behöver varje medlems 

godkännande för att vi ska kunna dela med oss av deras personuppgifter. För att se 

vad som gäller se dokument “Dataskyddspolicy” på drive. 

Valberedningen 

- Nominering till aktivitetsutskottet: Sanna Carlsson  

Valberedningen presenterar sin motivering till inval av Sanna Carlsson. 

8 § Röstning 

Sanna Carlsson röstas in till Aktivitetsutskottet. 

- Alla är för 

- Ingen är emot 

 

9 § Punkter att diskutera 

 

Utomhusaktivitet 

Via Instagram arrangerade Kommunikationssamordnare en intressekoll för eventuella 

utomhusaktiviteter som PiL skulle kunna anordna denna vår. Starkt intresse visades 

framförallt för brännboll och kubbturnering. Om PiL vill genomföra dessa två evenemang 

behöver vi som förening beakta problematiken som Corona orsakar. Vi som förening 

rekommenderas nämligen att ta vårt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner 

gällande möten, se 1 § i Folkhälsomyndighetens utskick: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e984

70/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf  

 

Följer vi dessa restriktioner ska det inte vara några problem att anordna utomhusevenemang. 

 

Förslag: Kubbturnering: v.19 tis-tors. Plats: Ullis innergård  

- deltagare får stå för egen alkohol 

- PiL står för grill och mat 

Inköp av högtalare 

Beslut: se över alternativ och pris 

- använda bidrag från P-riks? 

 

Stegräknartävling P-Riks  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf


P-riks planerar att anordna en stegräknartävling mellan sina olika medlemsföreningar, med 

start 27 april. Detta kommer ske via appen Strava där vardera medlemsförening skapar en 

egen “club” för sin promenad/löpargrupp. Turneringen kommer kunna följas via appen 

Strava, men också via Instagram. För att ta del av fullständig information, finns information 

bifogad längst ner i protokollet. 

 

PiL-ansvarig: Adrian Magnusson 

- gemensamma promenader som PiL anordnar 

- Kommunikationssamordnare marknadsför tävlingen 

 

Konsekvensanalys AF och eventuellt bidrag 

Möjligheten att söka eventuellt ekonomiskt bidrag finns. Det kräver dock att PiL skulle få det 

svårt ekonomiskt. 

 

Slaget om samvetet 

Planeringen har dragit igång inför hösten. 

 

10 § Övriga frågor 

PiL-Tröjor  

- beställningar kommer ske nu framöver 

 

11 § Kalender för kommande period 

April 

24/4 Föreläsning om försvarets syn på ledarskap och pedagogik INSTÄLLT 

27/4 Stegräknartävling med P-riks 

Maj 

5-7/5 Kubbturnering - se väderprognos 

6/5 Mentorskapets sista träff   ? 

prel. Beer-Pong Turnering Aktivitet INSTÄLLT 

Juni 

8/6 Examen - Examensutskottet 

(Eventuell skolavslutning: Aktivitet) 

 

12 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte 

Styrelsemöte 12/5 15.00 Digitalt via Zoom  

 

13 § Mötet avslutas 

14 § Eventuella bilagor 

Från P-Riks: 

 
Hej bästa förening!  

P -Riks bjuder in till en utmaning mellan alla lokalföreningar för att främja en aktiv livsstil hos studenter!  



Vår vision är att få studenter vid svenska lärosäten att fortsätta vara aktiva nu i dessa omständigheter.  

Vi vill starta en kostnadsfri utmaning mellan våra medlemsföreningar för att aktivera studenter vid de olika lärosätena. Vi 

tänker oss att medlemmar ska registrera sin träning via appen Strava, i en klubb som en person i varje förening 

ansvarar för att skapa. Medlemmarna kan då följa de andra klubbmedlemmarnas träning och på så vis blir det en 

gemensam utmaning. Den registrerade distansen och tiden för varje medlem adderas i klubben för att tävla mot de 

andra föreningarna.  

 

Olika delutmaningar kommer hållas. Vi kommer börja att gå från Göteborgs universitet och ta oss vidare mellan 

lärosäten i Sverige. Alla deltagande klubbar kommer starta från samma position. Varje sträcka mellan två lärosäten blir 

således en delutmaning.  

 

Exempel - en vecka tar vi oss mellan Göteborg och Lund. Vi har även en vision om att varje förening vars lärosäte är 

målet i en deltävling spelar in en kort video vid sitt lärosäte. Tex en hälsning från staden vi går till. För varje delsträcka 

samlar föreningarna poäng på olika sätt, bland annat placering delutmaningar och flest tränade minuter under 

delutmaningen.  

 

Vi vill trycka på att det inte finns något rätt och fel gällande vilken träning som registreras - en promenad på tio minuter 

är lika bra som ett löppass på 1 mil eller en längre cykeltur.  

Strava - hur funkar det?  

Via appen Strava skapar varje förening en klubb där deras medlemmar kan registrera sin träning. Instruktionsvideo för 

hur man startar en klubb: https://youtu.be/qg8US4-_1mw . Tips att sök på p-riks på strava och se hur vi har gjort.  

Vad behöver vi ifrån er?  

Vi behöver en representant från varje förening som ansvar för:  

● Att hålla kontakt med oss via vår Instagram.  

● Att skapa en klubb för föreningen i Strava  

● Att skicka namnet på klubben till oss.  

● Att marknadsföra utmaningen till era medlemmar.  

● Vi kommer starta en gemensam instagram (aktiv.med.priks) som alla ansvariga har lösenord till och har 

ansvar att uppdatera och peppa, förslag alla marknadsföringsansvariga. Tanken med IG är att få en samlad 

knutpunkt som man sen kan ta bilder till sen förenings IG.  

 

Under veckorna kommer man kunna samla extra steg genom olika utmaningar. Mer info kommer.  

Vi ser gärna att ni anmäler ett lag redan idag och börjar marknadsföra tävlingen. Ju fler som är med desto roligare. 

Första veckan kommer vi starta med en uppvärmning där flest steg vinner.  

Vi vill att utsedd person skickar  

-  bekräftelse på att ni vill vara med på utmaningen.  

- Namn på er klubb i Strava förslag er föreningsnamn.  

- Kontaktinfo till er förenings representant.  

- All info skickas till P-riks instagram alternativt marknadsforing@p-riks.se  

 

Viktiga datum att hålla koll på:  

- Onsdag dag den 22 april börjar uppvärmningen.  

Uppvärmningen är till för att komma igång och börja marknadsföra tävlingen.  

- Måndagdag den 27 april  

STARTAR UTMANINGEN!  

 

Första etappen blir mellan Göteborg och Lund som motsvarar i fågelväg 269 km motsvarande 55h gång. Försten dit 

vinner!  

 

Vi i P-riks ser fram emot att aktivera oss med er!  

 

 
 

 

 


