A,rsmöte
Personalvetare i Lund
913-20, På Sociologen

1$

Mötet öppnas

2$

Val av ordfärande och sekreterare fär mötet
Ordftirande : Hilde Brtimmer
Sekreterare: Elin Engsfelt

3$

Val av justerare tillika rösträknare
Vilma Brandt

4$

Årsmötets behöriga utlysande
Tagit del av dagordningen osv.

5$

Godkåinnande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

6S

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redogörelse
Ordforande delger PiL: s verksamhetsberättelse. Punkter som
nämns är:
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av 30 personer, men sedan Hr
2019 består styrelsen istället av nio personer och utanflor
styrelsen finns de nio utskott som existerar inom PiL. Två
nya poster tillkom dessutom hos styrelsen och de var Social
Samordnare och Karriärssamordnare.

Denna omorganisering har effektiviserat och förenklat
foreningens arbete.

Lista över ooster i stvrelsen:
l. Ordforande
2.Yice Ordforande
3. Sekreterare
4. Ledamot
5. Ekonomiansvarig
6. Kommunikationssamordnare 1
7. Kommunikationssamordnare 2
8. Social Samordnare NY
9. Karriärssamordnare NY
Lista över utskott:
1. Aktivitetsutskottet
2. Balutskottet
3. Examensutskottet
4. Novischutskottet
5. Näringslivsutskottet
6. Mentorskapsprogrammet
7. Projektgruppen for PiLA
8. Utbildningsutskottet
9. Valberedningen.

.
.

Ny samarbetspartner GigStep

-

Gigfloretagel GigStep är sedan HT19 PiL:s samarbetspartner.

Nollning, bal, aktvitetsevent och foretagsevent

-

Nollningen blev mycket uppskattad. Detsamma gäller balen,
de foretagsevent som Näringslivsutskottet har styrt samt de
aktivitetsevent som Aktivitetsutskottet har arrangerat. S edan
HT19 har Aktivitetsutskottet valt att fokusera mer på sport
och träning, utöver festligheter som exempelvis sittningar.

o Ny grafisk profil

-

PiL har under åreltagit fram en ny grafisk profil. Utkast
visas upp.

Ekonomiansvarig presenterar den ekonomiska redogörelsen.
Följande punkter lyfts fram:

.

Vinst

PiL gick plus med 3997 kr, trots att Novischutskottet
översteg sin budget med 10.000 kr. Denna vinst beror
framfloralltpäatt vi fatt in Academic V[orks fakturering for
2018 och 2019 under 2020 samt att samarbetspartners
tidigare avgifter inte hade blivit inbetalda under 2019.

.
.

Ny budget flor 2020 presenteras
Kategorin Diverse intrikter NY presenteras

7$

består av Swish-intäkter

Revisionsberättelse
PiL har loljt stadgarna.

8S Budgetftirslag 2020
Budget godkänns.

9$

Beviljande av ansvarsfrihet für avgående styrelse- och
utskottsmedlemmar
Ekonomiansvarig: Erik Edström
Kommunikationssamordnare : Annie Holst
Social Samordnare : Carolina Ljunggren
Aktivitetsutskottet: Pablo Y elazco
Balutskottet: Ida Skagne
Balutskottet: Sally Hansen
Mentorskapsprogrammet : Johanna Riegnell
Mentorskapsprogrammet : Johanna Norberg
Novishutskottet: Ylva Stagler
Novishutskottet: Simon Hansson Wennersten
Novishutskottet: Sanna Lundqvist
Novishutskottet: Johannes Fryk
Novishutskottet: I{arry Pihl
Näringslivsutskottet: Julia Eriksson
Näringslivsutskottet: Malva Svensson
Utbildningsutskottet: Frida Palshøj Warlo
Valberedningen: Julia Wetterheim

10$ Förslag på tillägg och ändring av stadgar
$

4,

4.1 Styrelsens ansvar
Ändring från:

"Vid vakanser på utskottsrepresentantposter åläggs styrelsen att
göra eventuella ffllnadsval".
Andring till:
"Vid vakanser på utskottsrepresentantposter åläggs valberedningen,
med stöd från styrelsen att göra eventuella fyllnadsval".
Tillägg:
"samordnarnahar även i ansvar att stötta upp sina utskott vid
behov".

4.3 Utskott och projektgrupperna
Ändring från:
"Föreningen väljer vid årsmöte eller foreningsmöte ordforande för
utskotten. Föreningen strävar efter att utskotten samordnas av två
stycken fortroendevalda utskottsordfloranden. Utskottsordflorande
väljs in på mandatperiod om ett (l) år".
Åndring till:
Föreningen strävar efter att utskotten samordnas av flortroendevalda
utskottsmedlemmar. Utskottens medlemmar väljs in på en
mandatperiod om ett (1) år.
Förtydligande: Ordforandeposten inom utskotten tas bort.

4.4 Avhopp NY
"Vid behov har valberedningen, med stöd av styrelsen, ansvar att
ersätta berörd styrelsepost vid eventuella avhopp. Inröstning av
fortroendevald skall ske genom fyllnadsval pâ nästkommande
styrelsemöte".

"Vid behov har valberedningen, med stöd av styrelsen och
eventuell utskottsmedlem, ansvar att ersätta berörd utskottspost vid
eventuella avhopp. Inröstning av förtroendevald skall ske genom
flzllnadsv aI p ä nästkommande styrelsemöte".

$5
5.3 Styrelsemöte
Ändrine från:
"Minst tre (3) av fem (5) styrelsemedlemmar måste närvara om

beslut ska kunna tas vid forenings- och styrelsemöte".
Ändring till:
"Minst fem (5) av nio (9) styrelsemedlemmar måste närvara om
beslut ska kunna tas vid florenings- och styrelsemöte".

5.4 Byte av flortroendepost
Tillägg:
"Medlemmar i valberedningen kan under sin mandatperiod ej söka
annan post. Byte av post for valberedningsmedlem kan endast ske
genom golvnominering eller motkandidering vid års- eller
foreningsmöte".

11$ Förtroendevalda, ftir
poster i styrelsen

en mandattid av ett (1) år, av utlysta

Ekonomiansvarig: Fiona McVie
Kommunikationssamordnare : Isabella Rotzius
Social Samordnare: Ida Thyberg

12$ Förtroendevaldarfrr

en mandattid av ett (1) år, av utlysta

poster i utskotten
Balutskottet: Carolina Axelsson
Balutskottet: Sofia Dolff Sandelius
Novishutskottet : Clar a Gustafsson
Novishutskottet : Clar a Herbertsson
Novishutskottet: Hanna Bergman
Näringslivsutskottet: Isabelle Ä,kerström
Utbildningsutskottet: Ellika Ström
Valberedningen: Sara Palander

13$ Förtroendevalda, fär en mandattid av ett (1) år, fär vakanta
poster
Aktivitetsutskottet: Vakant - fyllnadsval
Mentorskapsprogrammet: Vakant - fyllnadsval
Mentorskapsprogrammet: Vakant - fyllnadsval

14$ Val av revisor för verksamhetsåret 2020
Tidigare har Ekonomiansvarigvarit revisor, men idag nomineras
Julia Ramhult som revisor.

15$ Behandling av från medlemmarna lagda färslag
Inga lagda florslag att behandla.

16$ Fastställande av firmateckning och bankåtkomst
I foreningen PiL är Ekonomiansvarig och Ordforande
firmatecknare. Deras arbete sker enskilt. Firmatecknarens ro11 är
atthatillgång till bankuppgifter m.m. Nominerad som andra
firmatecknare är Fiona McVie

17S Information om Slack
Slack är den kommunikativa plattform PiL använder sig av.
Samtliga ska använda sig av plattfofinen och de invalda kommer
att vid överlämning att bjudas in. Ny administratör for Slack är
Ledamot Adrian Magnusson.

18$ Gruppkontrakt och kommunikationsplan
Samtliga skriver på Sruppkontraktet.
S amtliga uppmanas att flolj a kommunikationsplanen.

19$ Studiecirklar
Genom att upprätthålla studiecirklar inom PiL, ges bidrag från
Folkuniversitetet. Detta ar en-íiktig inkomstkälla for foreningen.
Samtliga nyvalda ska därmed fylla i ett kontaktformulär for att
studiecirklarcta ska kunna fullbordas. Vice Ordforande skickar ut
formuläret via Facebook denna gång. Cirkelledare ska även
väljas ut for vardera cirkel och detta beslutar varje cirkel om.

20$ Ny grafïsk profil
Utkast flor PiL:s nya grafiska profil - designad av Johanna Lööf visas upp.

21$ Information om PvD i Uppsala
PvD - Uppsalas arbetsmarkrÍadsdag som affangeras av
Dynamicus - ãger rum den tredje april. Tre platser finns
tillgängliga. Intresseanmälda: Sara Palander och Isabella
Rotzius.

22$ Information kring kick-off
Aktivitetsutskottet kommer anordna vårterminens kick-o ff.
Planen är bowling och middag i Malmö den 24:e mars I 8:00.

23$ Överlämningar
Ordftirande forklarar innebörden av överlämning. Nya
drive-konton ska skapas.

24$ Övriga frågor

o Är det bara aktivitet och näringsliv som kommer fâ nya
to*-*oÍn
skilda utskott har blivit prioriterade, men vi
kommer se över om resterande utskott kommer att fåt
en egen logga vid senare tillfülle - Ordforande.

' o':'i1"ïffiiåï"ff:::îJi:îLärer sig,

om hon kan

fa hjälp med luftmadrasser.

25$ Mötet avslutas

Justerare:

//h

Sekreterare: Elin

Brandt
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