Föreningen PiL:
Styrelsemöte Plats, datum, tid
1 § Mötet öppnas
TID: 17:08
2 § Närvarande
Ordförande: Maja Kallin Fredriksson
Klara Grenert
Anders Castelius
Karl Benyamine
Victoria Azhogina
Linn Sand Andersson
Elsa Viberg (via zoom)
Hanna bergman (via zoom)
3 § Frånvarande styrelsemedlemmar
Malin Bucht
4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Maja Kallin Fredriksson
Sekreterare: Klara Grenert
5 § Val av justerare tillika rösträknare
Karl Benyamine
6 § Godkännande av dagordningen

7 § Information från styrelsemedlemmar
Ordförande: Känns jättekul! Kontakt med banken idag för att bli firmatecknare, gick bra. Ska på
P-riks. Annars inget konkret.
Vice ordförande: Fullt upp med studiecirklar, kontakt med monika och det ska komma igång fort
framöver.
Ekonomiansvarig: Har att fixa med med balen. Haft ett möte med PilA, som har kommit igång
med bokning av lokal etc. Haft problem att få till e-fakturor men tror att det kan vara bra att
systematiskt börja använda sig av framöver, men då krävs det att man gör om alla de ekonomiska
systemen. Brevlåda?
Sekreterare: Har skickat ut inbjudningarna till balen, men varit mycket strul med “memlist”.
Annars ganska lugnt. Överlämning gått bra trots att förra sekreterare är utomlands.
Ledamot: Har den ständiga kontakten med Sveriges HR-förening. Lyckades dock inte komma in
på det förra mötet på grund av mailstrul. Behöver beställa in tröjor till de nyinvalda. Förra
styrelsemötet pratades det om att beställa in “namnlösa” tröjor till de som inte är aktiva i Pil.
Ständigt arbete med att uppdatera hemsidan, dock inte prioriterat det än. Vilka som ska få förtur
till balen, där inkluderas även de som går av sina poster.
Kommunikationssamordnare: Måste snart boka en tid till fotograferingen, antagligen i
november men måste invänta tröjorna. Har haft överlämning och nu är Malin med. Inte varit så
mycket som händer just nu. Förhoppningsvis kan man ta bilderna utomhus.
Social samordnare:
Novish: inte mycket där, men bett dem sett över sin doktrin.
Aktivitetsutskottet: haft överlämning, kunde inte vara med själv, de ska planera kickoffen alla tre
tillsammans då oscar hänger kvar.
Examensutskottet: bokat lokel för den.
Balutskottet: har fullt upp, de har en fråga om Dynamikus, vill vi bjuda in valberedningen också?
JA
Karriär Samordnare: Mest överlämningar.
Utbildningsutskottet: överlämning har gått bra. Var inte nöjda med kommunikationen till AONutbildning, men de hade inte heller skickat in anmälan på rätt sätt.
PilA: väldigt driftiga än så länge. Nästa bokat lokal för evenemanget, påbörjat hemsidan samt
kontakt med nationer för sittningar.
Näringslivs: vill påbörja göra lunchföreläsningar på plats nästa termin.

Mentorskapsprogramet: haft överlämning, ska ha mentorskapsmingel och försöker titta på lokal
till denna.

8 § Punkter att diskutera
Är vi nöjda med hur veckorapporten ser ut? Kan detta optimeras?
Ordförande frågar hur vi ska kommunicera på bästa sätt. Kanske är bättre att bara kommunicera
via teams.
Ordförande skapar nya trådar för veckorapporter för att uppnå en mindre formell kanal att prata
med.
Vice och Ordförande öppnar idé med “Öppna möten” för vissa utskott, något att gå vidare
med?
Enkät för vad folk vill ha inom PiL?
Budget för aktivitet!
Projektgrupp PiL-30år, valberedningen.
Maja ska kontakta Valberedningen för att utlysa posterna. Projektgruppen ska ha fria tyglar att
välja hur jubileumet ska firas. Vi ändrar från 2 till 3 poster i projektgruppen.
Skicka uppgifter till AF - Vem har koll?
Elsa ska mejla AF och förklara läget gällande varför vi har inaktiva medlemmar.
Studiecirklar
Klara kontaktar alla så har vi deadline på torsdag
Tröjor/Tshirtar
Redan tagit upp
Ändra stadgar till HR ist för PA?
Ändrar till PA/HR
Vad vill vi framöver? Visioner, aktiviteter, mål?
Maja har pratat lite snabbt med sociologens webbredaktör om att vi ska synas mer.
Vad vi vill göra framöver:
● Öppna möten
● Flera aktiviteter som inte är så stora. Ex. paddeltunering, bowling.
● Sportutskott och festutskott? Prata med aktivitetsutskottet och valberedningen
● Fixa mallar för budget
● Sätta upp en budget för aktivitets

9 § Övriga frågor
10 § Kalender för kommande period
Utbildning HR Föreningen
Kickoff 12/11
Aon 14/11
Skicka in till AF slutet på nov
Studiecirklar!!! :))

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Styrelsemöte datum, tid
Ev 6 dec, annars 24 januari
12 § Mötet avslutas
18:43
13 § Eventuella bilagor

