
 

Styrelsemöte  

22/2 2021, 18.00, Zoom 

1 § Mötet öppnas 

Mötet öppnas 18:02 

 

2 § Närvarande styrelsemedlemmar 

Isabelle Åkerström: Ordförande 

Evelina Ahlgren: Vice ordförande 

Ellen Hellesöy: Sekreterare 

Fiona McVie: Ekonomiansvarig 

Hanna Forsbrand: Ledamot 

Isabella Rotzius: Kommunikationssamordnare 

Alice Fredin: Kommunikationssamordnare 

Ida Thyberg: Social samordnare 

Alice Ekenstierna: Karriärsamordnare 

  

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar 

 

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande: Isabelle Åkerström 

Sekreterare: Ellen Hellesöy 

 

5 § Val av justerare tillika rösträknare 



 

Evelina Ahlgren 

 

6 § Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

7 § Information från styrelsemedlemmar  

Ordförande: 

·       Ordförande har tillsammans med Vice ordförande skickat in de dokument som ska skickas 
in till P-riks. Deras arbete just nu innefattar även diplom-skrivning och att ordna medaljer 
till de avgående styrelsemedlemmarna på årsmötet. 

·       Några ifrån P-riks kommer vara med på årsmötet 

·       P-riks har beslutat att alla medlemsföreningar ska ha en internrevisor, vilket vi har, men 
detta behöver förtydligas i stadgarna, vilket kommer göras under årsmötet 

·       Ifall man lämnar sin post nu är det okej att söka den på nytt 

·       Samhällsvetarbalen går av stapeln den 20:e Mars och alla i styrelsen är inbjudna till den. 
Den kommer vara på distans där man får sitta i grupper om max 4 personer, som kan 
hämta en 3-rätters middag på AF-borgen. 

Ekonomiansvarig: 

·       Revisorn har godkänt arbetet 

Ledamot: 

·       Vi har sålt en hel del tygpåsar och några fler ska hämtas upp, sedan ska resten lämnas i 
förrådet. 

·       6 personer från HR-föreningens styrelse har värvats till mentorskapsprogrammet. De är 
taggade på att vara med om mentorskapsprogrammet startas upp 

Social samordnare: 

·       Aktivitetsutskottet håller på att planera en tävling kring tygpåsarna. 



 

·       Balutskottet har lämnat in en motion att de vill ha en till person till nästa period 

·       Examensutskottet har haft möte med social samordnare och ekonomiansvarig och beslutat 
att höja budgeten för eventet. De har bokat lokal m.m. och väntar i nuläget på att se i 
vilken utsträckning eventet kan bli av. 

Sekreterare: 

·       Omregistreringen av medlemmar har gått bra och de flesta har omregistrerat sig. Av de 
som inte valt att omregistrera sig har majoriteten varit medlemmar i mer än 3 år, vilket 
innebär att de mest sannolikt slutat på programmet och det därav inte förväntats 
omregistrera sig 

·       Dataskyddspolicyn behöver eventuellt uppdateras, detta ska kikas på. 

Kommunikation: 

·       Arbetat just nu innefattar mycket publicering inför invalet och utlysning av poster m.m. 

·       Kommunikationsamordnarna har även kontaktat flera företag om att lägga ut annonser hos 
oss, vilket hittills inte lett till några annonser även om vi fått positiva svar. Två andra 
företag har dock hört av sig, så det kommer inom kort dyka upp annonser i våra kanaler. 

Karriärsamordnare: 

·       Det är för närvarande lugnt i Näringslivsutskottet. 

·       PiLA ligger bra till och saknar nu enbart ett företag för att gå jämnt. Även 
marknadsföringen inför dagen kommer komma igång nu. 

·       I Utbildningsutskottet har det föreslagits att de ska skriva en notis kring att programmet 
kommer göras om helt och byta namn, som kan skickas med i månadens nyhetsbrev. Det 
finns även förslag om att ordna en föreläsning eller liknande med en studie- och 
yrkesvägledare som kan prata om vad det finns att göra inom universitetet efter examen. 

 

8 § Punkter att diskutera 

PiL 30 år 

Då PiL startade 1992 fyller föreningen 30 nästa år. Ifall man kommer på någon kul idé om 
hur vi kan fira detta kan man lägga den på minnet eller säga till. Ett förslag är att ha en stor 



 

sittning i t.ex AF-borgen och bland annat bjuda in gamla alumner. Ett förslag på tidpunkt som 
tas upp är i början av 2022. 

Motioner till årsmötet 

Ifall man har någonting man vill ändra på inom föreningen kan man skicka in en motion 
innan årsmötet. 

Fika till årsmötet 

För att locka fler att gå på årsmötet finns förslag om att bjuda på fika som man får hämta upp 
någonstans innan mötet. Behöver dock eventuellt finnas en maxgräns på fikat beroende på 
budget. 

Nomineringar 

Styrelsemedlemmar uppmuntras att nominera folk de tänker skulle passa till de roller som 
utlysts inför årsmötet. Den som innehar en viss roll har nog bra koll på vad som krävs för att 
göra rollen bra, och kanske därför också vet någon som hade passat. 

  

9 § Övriga frågor 

  

10 § Kalender för kommande period 

11/3 Årsmöte 

22/3 Riksmöte P-riks 

25/3 PiLA 

  

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte 

Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte kommer ske efter årsmötet 11/3 med nya 
styrelsen 

  

12 § Mötet avslutas 



 

Mötet avslutas 18:34 


