Styrelsemöte
23/3, 16.30, Sociologen
1 § Mötet öppnas
16:37
2 § Närvarande styrelsemedlemmar
Ordförande: Maja Kallin
Vice ordförande: Klara Grenert
Sekreterare: Elsa Viberg
Ledamot: Sofia Nomark
Kommunikationssamordnare: Malin Butch
Kommunikationssamordnare: Agnes Söderberg
Avgående kommunikationssamordnare: Victoria Azhgonia
Socialsamordnare: Eleonore Björling
Karriärsamordnare: Li Dinnetz
Avgående ekonomiansvarig: Linn Sand Andersson
3 § Frånvarande styrelsemedlemmar
Ekonomiansvarig: Alice Persson
4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Maja Kallin
Sekreterare: Elsa Viberg
5 § Val av justerare tillika rösträknare’
Vice ordförande: Klara Grenert
6 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

7 § Information från styrelsemedlemmar
Ordförande:
-

Ordförande och Vice ordförande har varit på föreningsmöte i Karlstad, med P-riks.
P-riks är PiL:s paraplyorganisation. Det var en rolig och givande helg, fick mer insikt i
hur P-riks arbetar, samt fick lyssna på intressanta panelsamtal. Vidare gavs möjlighet att
kommunicera med andra föreningar inom HR-området.

-

Årsmötet PiL hade gick bra, men det var lite nervöst. Roligt att så många medlemmar
från föreningen kom och deltog.

-

Beställa extra medalj; en till ekonomiansvarig och en till valberedning.

Vice ordförande:
-

Håller med om att helgen i Karlstad med P-riks var rolig och givande. P-risk kanske ska
komma och besöka Lund och informera om vad P-riks är för typ av organisation, vad de
arbetar för och med och hur de kan hjälpa oss. De är en större organisation än vad vi
trott.

-

Roligt att så många medlemmar deltog på årsmötet.

-

Utöver det ska vi snart starta igång med Studiecirklarna. De ska omstruktureras för att
bli mer relevanta. Detta drar igång om en eller två veckor. Tidigare information om
Studiecirklar har varit lite otydlig, önskar att detta ändras.

Ekonomiansvarig:
-

Vi gick miste om 4000 kr. i bidrag från Studiecirklarna. Vi hade ej fått information om att
göra en viss ansökan.

-

Det har varit svårt att få till tid för att ha överlämning. Förhoppningsvis sker den på
söndag.

-

Överlämning av firmatecknare - lite otydligt, för närvarande behöver man göra en lång
ansökan på datorn som är lite krånglig. Därför är avgående ekonomiansvarig inställd på
att få sköta fakturering och bokföring ett litet tag till, innan nya ekonomiansvarig gör det.
Denna överlappningstid förväntas ta cirka 2-3 månader, som vid förra bytet innan
firmateckningen gick igenom.

-

Vi har fått runt 90-95 inbetalningar för Paradisbalen, det saknas några. Anna har pratat
med de som inte betalat. Vidare är anmälningsdagen förlängd till 25e mars. För de som
inte betalat biljetten ännu kommer förlora sina platser sista anmälningsdagen om det är
personer i kö till att köpa biljett. Bokföringen för detta projekt har legat på paus, på

fredag stänger vi biljetterna.
-

Aktivitetsutskottet - de ska få en tydligare budget. De har inget budgetmöte och inte heller
struktur för budget, detta får bli ett nytt projekt för vice ordförande, ordförande och
ekonomiansvarig. Nya ekonomiansvarig får boka in möte för att planera hur de ska
strukturera upp aktivitetsutskottets budget. En bra start är att ha budgetmöten med de.

-

Verksamhetsbidrag från P-riks - tanken är att ekonomiansvarig och ordförande ska styra
upp detta imorgon. Sedan får avgående ekonomiansvarig ta en titt på det och kontrollera
att allt ser ut som det ska.

-

PiLA har gjort ett jättebra jobb. Lite rörigt med fakturering, men allt ska
förhoppningsvist vara löst. Det skulle kunna dyka upp ytterligare problem med fakturorna
från PiLA. Någon har råkat göra om i drive-dokumentet om fakturor, både Plusgiro-konto
och organisationsnummer hade ändrats. Detta ska vara uppdaterat och problemet löst.

-

Frågan är om man låsa dokumentet för att ingen ska kunna gå in och redigera i det. Det
visar sig att man kan ändra från redigerare till läsbehörig för personer det delas med i
drive.

Sekreterare:
-

Har inte så mycket att göra. Ska skriva nyhetsbrev för mars.

-

Ska ha informationsmöte med Memlist.

Ledamot:
Kommunikation:
-

Har haft överlämning idag.

-

Det har varit en del information att ta in som ny samordnare, men tror att det kommer gå
bra och att man lär sig de nya uppgifterna med tiden.

-

Positiv feedback om att sociala medierna har blivit roligare, snyggt jobbat!

-

Förslag till kommande studiecirklar: ansöka om att skaffa photoshop eller att få gå en
fotokurs.

-

Fråga: kan man få några photoshop-liknande program från LU? Tydligen ska man kunna
ladda ner olika program genom LU:s hemsida.

Karriärssamordnare:
-

Har haft överlämning. Näringslivsutskottet har även de haft överlämning. Däremot har
varken mentorskap eller utbildning hört av sig om överlämningen. De har en vecka till på
sig, det har varit tentaperiod så det kan vara en förklaring till att det fördröjts.

-

I samband med att novischutskottet har uppdaterats - vem är sponsoransvarig? Tidigare
har näringslivsutskottet gjort goodiebags till novisch, vem ska göra det nu i och med den
nya konstellationen? Ska sponsoransvarig ta över detta eller ska de ha ett samarbete med
näringsliv?

-

Svar: ömsesidigt samarbete låter bra, men novisch har huvudansvaret. Samordnare får
göra det tydligt vilket ansvar och samarbete de ska ha. Inget ska falla mellan stolarna.
Påminn novisch och näringsliv om deras samarbete.

Socialsamordnare:
-

Hade överlämning igår.

-

Ska fixa grupper imorgon på teams för att kunna ha kontakt med alla. Imorgon har även
aktivitetsutskottet överlämning som samordnare ska vara med på. Är osäker på när
balutskottet ska ha överlämning, men detta ska ske snarast. Även osäker på
examensutskottet, men de brukar sköta det själva.

-

Ordförande: önskar löpande uppdatering om hur det går med utskotten.
Veckovis/varannan vecka ska man uppdatera på Teams hur det går med utskotten för att
få övergripande koll.

-

Socialsamordnare och karriärssamordnare ska planera möte för utskotten.

-

Ekonomiansvarig - ökat budget för samordnare för att de ska kunna ha möten med
utskotten.

-

Utskottsmöten: målbild om att ha fyra träffar (pizzakväll tex.) med utskotten per år.

-

Rollen som samordnare är relativt ny - därför har de möjlighet att skapa nya träffar och
mer aktiviteter med utskotten för att bidra till ökad gemenskap i föreningen. Samordnare
har fria tyglar kring hur de ska öka sammanhållningen. Ge utskotten möjlighet att bolla
idéer.

-

Examensutskottet - vet inte vilka som sitter och vilka som är invalda. För närvarande är
det vakanta poster i utskottet. Nya social samordnare ska höra av sig till examen för att

se om de behöver någon hjälp osv.
8 § Punkter att diskutera
Från P-riks
P-riks kommer åka runt i Sverige och besöka föreningar. Vi vill försöka få med de aktiva i PiL
under tiden som P-riks kommer på besök. Till exempel att en träff med utskotten ska ske
samtidigt som de är på besök. P-riks hade kunnat vara med via Zoom eller liknande, deras besök
ska vara en del av träffen.
PiLA i styrelse
Dynamicus har tre personer från styrelsen som hjälper till med arbetsmarknadsdagen. En tanke är
att i framtiden ha med en post i PiLA som även sitter i styrelsen.
Fråga: vad är syftet med att ha en från PiLA med i styrelsen?
- Det hade kunnat göra PiLA mer integrerat i PiL.
- För att underlätta kommunikationen, få PiLA att bli en större del av PiL, möjlighet att
göra arbetsmarknadsdagen större.
- Angående budget har PiLA behövt få en del saker förklarade flertalet gånger, kanske hade
det underlättat med en projektledare som sitter med i styrelsen och därför får mer
djupgående kunskap.
- Skulle det vara för PiLAs skull eller för att styrelsen vill få mer insikt?
- Vidare uppkommer frågan om detta skulle innebära att alla utskott ska ha möjlighet att
vara på styrelsemötena?
Beslut: vi frågar PiLA om de tror det hade underlättat att ha någon med i styrelsen.
Novisch ska detta år inte behöva anordna en sittning för arbetsmarknadsdagen i efterhand, det är
försent.
Novisch - inval
Varför väljs posterna i novisch in så sent? Deras inval borde bytas ut så att de inte behöver
planera nollningen under sommarlovet. Fråga angående varför detta inte ändrats sedan tidigare.
Möjligen att det beror på att de ettor som blir generaler inte har hunnit komma in i gemenskapen
i föreningen/programmet tidigare.
Under nollningen brukar det vara större intresse för att bli general, detta intresse svalnar
månaderna efter nollningen. Därför hade det kunna vara en fördel att bli invald som general på
hösten i stället för våren. Detta är värt att tänka på och kan tas upp till nästa möte. Vi får prata

med novisch och se vad de tycker om idén.

Verksamhetsbidraget
Möte om det imorgon.
Evenemang med Dynamicus
Har fått mail från ordförande i Dynamicus att de håller på med ett well-being-program, de
behöver fler deltagare och undrar om det finns intresse i PiL att göra detta (det kommer ske via
Zoom). Vi kan lägga upp det på sociala medier för att se om det finns intresse. Dynamicus har
evangemang på facebook som PiL kan dela.
Studiecirklar
Studiecirklar: man skapar en grupp som ska lära sig något tillsammans, tex. Bokklubb,
springklubb, matlagningsklubb. Man har dessa via Folkuniversitetet och man får bidrag för det.
Det ska inte innehålla konkret kunskap som i skola, utan täcker andra intressen, med syfte att
utvecklas tillsammans.
Vi har en önskan om att ändra studiecirklarna för att göra de mer naturliga.
Planen är att vice ordförande och ekonomiansvarig ska ha ett möte med Monica som är
kontaktperson på Folkuniversitetet.
Förslag: studiecirkelledare ska ha ett möte och komma på sätt att utnyttja resurserna mer.
Kommunikation har ansvar att kontakta Monica ang. Önskan om Photoshop och fotokurs.
SI-mentorer - utbildningsutskottet
Vad har utbildningsutskottet för ansvar relaterat till SI-möten? Det har ej varit några sådana
möten denna termin. Kan vara bra att höra av sig till gamla SI-mentorer och fråga om hur de
gjorde förra året. En tanke om att ha studiecirklar som SI-möten.
Flytta PiLA till hösten
Vice ordförande har pratat med PiLA, de anser att PiLA är dåligt lagd på våren. De tycker det var
för få treor som kom och besökte. Utställare är även intresserade av att treor kommer eftersom de
ska ut i arbetslivet, även tvåor som ska på praktik är attraktiva för utställarna. Därför finns
önskan om att flytta arbetsmarknadsdagen till hösten. Det kan vara det sista man gör i samband
med avgång och den skulle då komma några veckor efter nollningen.

Vi behöver instruera PiLA att vi rekommenderar de att ha den på hösten för att det ska bli ny
rutin.
Om arbetsmarknadsdagen flyttas till hösten innebär det att PiL skulle behöva få in mer
traditionella evangemang på våren. Kanske en idé att flytta balen? Alternativt införa något nytt.
Det ansvaret kan ligga på aktivitetsutskottet. Detta kan tas upp under budgetmötet.
Extrainsatt årsmöte för att välja in nytt examensutskott (vakanta på årsmötet)
Information från valberedning: de lägger ut ansökningar måndag 28 mars. De får en vecka på sig
att ansöka, sedan kommer nomineringarna släppas 11 april. Sedan håller vi extrainsatt årsmöte på
Zoom, i samband med styrelsemöte.
Angående Uppsalahelgen
PVD - inbjudan till dynamicus mässa. Vi har inte haft möjlighet att ta med nya styrelsen på
denna helg nu i april, då det inte gick att paxa några bokningar. Därför får inte nya styrelsen
möjlighet att följa med.
Visioner framöver
Peppa utskotten att hålla på med mer aktiviteter för att öka engagemanget. Ansvaret ska var
utspritt över utskotten, men även inom de, det finns många framtida aktiviteter att anordna
PiL 30: ansvar på socialsamordnare att ta kontakt med dem och slå samman med och aktivitet så
de kan hjälpas åt.
9 § Övriga frågor
Inga övriga frågor.
10 § Kalender för kommande period
Paradisbalen 13 april
PiL till PVD 8-10 april
11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
25:e april kl. 16:30/17
12 § Mötet avslutas

Kl. 17:58

