Styrelsemöte
15/9, 10.00 Kung Oskars väg 1
1 § Mötet öppnas
2 § Närvarande styrelsemedlemmar
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
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
Godkänd.
7 § Information från styrelsemedlemmar
Ordförande och Vice Ordförande
-

Doktriner och överlämningar
Snart är det dags för inval av nya styrelse- och utskottsmedlemmar. De som ska avgå
behöver se över sina doktriner och se om de behöver uppdateras!

-

Stöttning valberedningen

-

-

Elin stöttar upp valberedningen under hösten och tar Tovas roll, då hon har bytt
program.
Upptagg
Pga. rådande situation med social distansering etc. så har våren och början av
höstterminen sett lite annorlunda ut. PiL behöver därmed mer nu än någonsin se till
att synas och sprida information om vår förening och vad vi gör. Att satsa mer på våra
sociala kanaler i höst samt arrangera fler evenemang blir med andra ord viktigt.
Dessutom är det inval till hösten och vi vill att så många som möjligt av de nya
studenterna ska söka till PiL:s olika poster.
Beslut: Valberedningen kontaktar avgående poster om tid och dag för insta take-over,
för att samtliga medlemmar ska få en inblick i vad varje post arbetar med.
Verksamhetsbidraget
Inskick ska göras.

Ekonomiansvarig
-

PiL har gått plus, vi har en stor kassa att nyttja
I och med corona har PiL:s utgifter minskat, vilket innebär att vi kan vara mer
generösa med våra resurser under hösten. Vi kan t.ex. stå för fler kostnader som fika,
mat, bokning av lokal eller liknande.

Ledamot
-

Föreläsning av Sveriges HR-förening
- Lokal? AF-borgen / kolla med Näringsliv om vart
- Tema? Hur är det att arbeta med HR i ett bredare spektrum? - ej rekrytering
- Datum? Vecka 45/46?
Beslut: Ledamot kontaktar näringsliv för att de tillsammans ska kunna göra
föreläsningen möjlig.

De nya medlemmarna i Sveriges HR-förening är sugna på att fördjupa sitt samarbete med oss,
men de evenemang de gärna bjuder in oss och våra medlemmar till har rätt höga
anmälningsavgifter. Vid kontakt är det främst Erika och Anna-Karin som visat intresse för
PiL. De kommer gärna och föreläser. Kanske en lunchföreläsning kan vara intressant? Vi kan
bjuda på våra medlemmar på Grönt och Gott-sallad?
Social samordnare
-

-

Bal 2020
Balen lär bli av, men det finns inte mycket info just nu. Balutskottet ska träffa AF
16/9 för att diskutera möjligheter och restriktioner. Resterande PA-föreningar i
Sverige lär i år inte bli bjudna pga. corona. Preliminärt datum för balen är den femte
december (5/12).
Aktivitet
Padelturnering bokat 5/10, gratis? Oktoberfest på Hallands nation i slutet av oktober.
Novisch

Planerar att ha en “Sittningsvecka” - tre sittningar. Kanske borde de spridas ut istället?
Kan PiL stå för maten?
8 § Punkter att diskutera
Kick-off
Alla nya och alla gamla närvarar. Boule bar?
Beslut: Datum etc. diskuteras vid nästa möte.
Utskottsmingel 22/9 15.30
Preliminär plats: Utanför Lundagård. PiL bjuder på frallor och fika.
Föreningsmöte 14/10 17.00
Beslut: Ordf. och Vice. Ordf. ser över lokal: AF-borgen?
Beslut: Band + medalj som ska delas ut under föreningsmötet kommer ha färgen vit/svart +
silver.
- Avgång/inval
Då majoriteten av styrelsemedlemmarna numera kliver av på hösten kommer vi ändra
så att endast hälften framöver kommer avgå på hösten resp. våren.
Beslut: Ledamot och Karriärssamordnare kommer röstas in för en mandatperiod på
sex månader nu till hösten, för att sedan i vår röstas in för en mandatperiod på ett år.
- Mentorskapsprogrammet
I höst kommer möjligheten att söka till mentorskapsprogrammet att finnas.
Beslut: Mandatperioden kommer vara på ett år (1), men själva programmet med
adepter och mentorskap kommer endast vara aktivt under en termin - vårterminen.
Under höstterminen planerar man inför vårterminen.
+ Valberedningen kontaktar Johanna och Johanna som senast var aktiva med att
arrangera Mentorskapsprogrammet, för att se om de skulle vilja närvara under
utskottsminglet!
Budget
- Uppdatering under året
Beslut: En mer öppen insyn i budgeten ska finnas för styrelsen.
- Ändamål
Hur investera vi mer i föreningen? Ska vi investera i fonder?
Beslut: Ekonomiansvarig kontaktar Dynamicus som redan gör det för att diskutera
för- och nackdelar. Ekonomiansvarig kontaktar även Nordea för att samla in
information.

9 § Övriga frågor
Uppdatera hemsidans stadgar

Beslut: Ledamot ordnar det.
GDPR
Samtliga medlemmars uppgifter ska enligt Datainspektionen hållas uppdaterade.
Beslut: Sekreterare adderar ett Google formulär med titel: “Har dina kontaktuppgifter
ändrats? Fyll då i detta formulär!”. Detta kommer skickas ut vid omregistreringen.
+ Kolla med Erik, Vice Ordf. i P-riks om hur andra föreningar gör.
10 § Kalender för kommande period
September
Oktober
5/10 Padelturnering - Aktivitetsutskottet
14/10 (?) Föreningsmöte - aktivitet ordnas?
9/10 Oktoberfest - Aktivitetsutskottet
30/10 Sittning - Novisch
November
7/11 Sittning - Novisch
11/11 Sittning - Novisch
December
5/12 Bal - Balutskottet (Preliminärt)
11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Styrelsemöte 7/10, 12:00 Plats ej bestämt (Lunchmöte)
12 § Mötet avslutas

