Styrelsemöte
12/5-20, 15.00 Digitalt via Zoom
1 § Mötet öppnas
2 § Närvarande styrelsemedlemmar
Hilde Brümmer: Ordförande
Vilma Brandt: Vice Ordförande
Elin Engsfelt: Sekreterare
Hannah Skog: Kommunikationssamordnare
Fiona McVie: Ekonomiansvarig
Simon Hansson Wennersten: Karriärssamordnare
Adrian Magnusson: Ledamot
Sanna Carlsson: Aktivitetsutskottet
3 § Frånvarande styrelsemedlemmar
Ida Thyberg: Social Samordnare
Isabella Rotzius: Kommunikationssamordnare
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
- Utvecklingsdagar med P-riks
Vanligtvis brukar P-riks anordna faktiska utvecklingsdagar för sina
medlemsföreningar, men i och med covid-19 och de restriktioner som för tillfället
råder kommer detta inte att ske som det brukar. Istället kommer det ske digitalt, så
redan imorgon (13/5) kan vi i PiL delta i en livesänd föreläsning via zoom kl: 16:00-

17:30. Det finns inget maxantal för deltagande. Webinariet kommer hållas av Lena
Bjurner, generalsekreterare för Sveriges HR-förening och hon har arbetat länge inom
HR både i Sverige, Europa och i andra delar av världen. Lena kommer dela med sig
av sina erfarenheter och fokusera på den rådande Corona-krisen. Länk kommer
publiceras på Slack.
-

Vakant post P-riks Rebecka Åkerman kliver av som administratör hos P-riks. Posten blir därmed vakant
och samtliga medlemmar i PiL rekommenderas att söka posten. Är man intresserad av
att söka kan man maila P-riks valberedning på: valberedningen@p-riks.se.

-

Spara kvitton!
Viktigt att vi sparar samtliga kvitton då vi kan lösa in dessa mot pengar/bidraget från
P-riks.

Ledamot
- Tröjorna är på gång
När tröjorna anländer tar vi en gemensam bild på styrelsen. Kul och bra att vi
uppdaterar hemsidan!
8 § Punkter att diskutera
Hemsidan
- Uppdatering av loggan
Ledamot har uppdaterat hemsidan.
- Uppdatering av bilder och namn
Samtliga nya utskottsmedlemmar behöver ordna profilbilder.
Kommunikationssamordnare fotar gärna.
- Mentorskapsprogrammet - ändra text alt ta bort tillfälligt?
Vi förklarar att programmet för tillfälligt ligger på paus.
Respons kubbturnering
Många kom dit och närvarade, framförallt var många ettor där. Uppskattades av många!
Respons Strava och löpning
Det är bra om vi kan börja marknadsföra våra Stravaevent på vår Instagram för att få ökad
spridning och uppslutning!
Sommaravslutning
Inget planerat nu, men eventuellt kan något lösas. Aktivitetsutskottet ser över eventuell
avslutning.
Dataskydsspolicydokumentet
Alla är nöjda. Sekreterare publicerar det i den gemensamma PiL-mappen och informerar via

Slack.
9 § Övriga frågor
10 § Kalender för kommande period
Juni
8/6 Examen - Examensutskottet
- PiL:s styrelse har ej blivit informerade av Examensutskottet om eventuella planer.
Antagligen anordnas något privat.
(Eventuell skolavslutning: Aktivitet)
11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Beslutas via Slack när PiL-tröjorna anlänt och vi ska ta gruppfoto.
12 § Mötet avslutas

